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√ Изкачихме се до 28-o място в света по икономическа свобода 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/181423_%D0%98%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%BC%D0%
B5+%D1%81%D0%B5+%D0%B4%D0%BE+28-
o+%D0%BC%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B2+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%
B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%BE
%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0 
България се изкачи на 28-о място в света и на 13-о в ЕС по икономическа свобода, сочи последният доклад на канадския 
институт „Фрейзър“. В общата класация са попаднали 141 държави, представляващи 95% от световното население. 
Данните обхващат 42 показателя, но за 2009 г., тъй като тя е последната година, за която има налични официални цифри 
за всички страни.  
През последните десет години икономическата свобода у нас се разпространява сравнително бързо. През 2000 г. 
България е била на 109-о място в света. Пет години след това, през 2005-а, класацията ни отрежда 59-а позиция, а през 
2007 г. се нареждаме на 76-о място. През наблюдаваните години най-сериозен ръст бележим по отношение на „размер 
на правителството“ и „достъп до сигурни и стабилни пари“, което означава, че имаме по-малко държавни разходи, по-
малко държавни компании, по-ниски данъци и стабилни пари, обясняват от Института за пазарна икономика (ИПИ), 
който представя у нас „Фрейзър“.  
В началото на годината от друга фондация – Heritage, ни наредиха на 60-о място в подобна класация. 
Подобрението в резултата на България се дължи главно на категорията „достъп до сигурни и стабилни пари“ и по-
специално на индикаторите, обвързани с инфлацията, коментират от ИПИ. През 2009 г., когато кризата удари България 
най-тежко, инфлацията бе в рамките на 2-3%, докато в предходната година на все още бърз растеж надскочи 10%. Най-
проблемната област остава „законодателна структура и неприкосновеност на частната собственост“, като бележим спад 
през годините, а резултатите по индикаторите „безпристрастност на съдилищата“ и „независимост на съда“ са много 
ниски. 
Данните от тазгодишния доклад сочат, че икономическата свобода търпи нов глобален спад, като средната световна 
оценка непрекъснато спада. Според експертите от ИПИ по-доброто класиране на България се дължи и на отстъпването 
на икономическата свобода в други страни, където в отговор на кризата бяха предприети мерки, довели до повече 
държавни разходи и правителствена намеса в икономиката. В резултат се наблюдава отстъпление във водещите 
икономики, както и някои подобрения при най-несвободните. 
Първенците обаче са „обичайните заподозрени“ - Хонконг, следван от Сингапур и Нова Зеландия. В Топ 10 няма нито 
една държава от Европа с изключение на Швейцария. България е на 13-о място в ЕС, като след нас по икономическа 
свобода са Португалия, Италия, Гърция, Испания, Румъния, Латвия и др. Финансовите проблеми на Ирландия също я 
изстрелват назад в класирането - преди години страната бе в Топ 10, а сега е непосредствено преди България. САЩ 
продължават да отстъпват, като вече се нареждат на 10-о място с най-лошия си резултат, откакто докладът се изготвя. 
Зимбабве заема най-ниска позиция на икономическа свобода сред всички държави, включени в изследването.  
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√ 51% от българите са песимисти за състоянието на държавата 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/181422_51%25+%D0%BE%D1%82+%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%
80%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%81%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B
8+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D0%B
D%D0%B0+%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0 
51 на сто от българите са на мнение, че икономическото състояние на страната върви надолу, а 42% смятат, че 
финансовото състояние на семейството им се влошава. Това показа проучване на „Алфа рисърч“, направено сред 1040 
пълнолетни граждани между 8 и 15 септември т.г. Изследването сочи, че оценките за общото икономическо състояние 
на държавата и домакинствата продължават да бъдат силно негативни.  
Кризата, влошените икономически показатели и песимистичните очаквания за близкото бъдеще са потенциални 
рискови фактори, които ще оказват влияние върху вота, коментират от „Алфа рисърч“. 
Според анализа нарастващите страхове и лошата икономическа конюнктура както в национален, така и в световен 
мащаб, водят до силен обществен песимизъм. За разлика от първите години на кризата, когато е имало силни 
очаквания, че скоро ще се излезе от нея – 40% са мислели така, сега едва 18 на сто очакват подобрение на ситуацията, а 
20% се надяват на подобрение на финансовото състояние на домакинствата.  
Спад в очакванията е характерен за всички социални прослойки - както сред групите с ниски доходи, така и сред тези със 
средни и дори по-високи финансови възможности, анализират социолозите. През октомври миналата година 
проучването на „Алфа рисърч“ показа, че 32 на сто са оценили ситуацията в техните фирми като „влошаваща се“, а почти 
три четвърти от българите не са били оптимисти за край на кризата в обозримо бъдеще. 
Икономическият песимизъм през тази година рефлектира силно и върху оценките за управлението на ГЕРБ, показват 
още данните. Около 30% смятат, че ГЕРБ по-скоро е оправдал очакванията на повечето хора. Сред симпатизантите на 
управляващите на това мнение са 75%. Сред привържениците на опозиционните политически сили, както и сред 
негласуващите доминира разочарованието.  
Продължаващ спад на преките чуждестранни инвестиции, които през 2010 г. достигат до критично ниски нива. 
Тези данни са до голяма степен отражение на измерените от НСИ и БНБ обективни данни за състоянието на българската 
икономика и направените от тях изводи. Един от изводите е, че има песимизъм относно икономическата среда сред 
основните сектори на икономиката - промишленост, търговия, услуги и строителство. Това, заедно със слабите 
очаквания за подобрение, значително повишава страховете на предприемачите и ограничава инвестиционните им 
намерения, коментират от „Алфа рисърч“.  
Притесненията за влошаване на финансовото състояние на домакинствата се виждат и от темповете, с които се развива 
кредитирането и растат депозитите в банките. Апетитът за риск на фирмите и желанието им за нови проекти все още е 
слабо, докато спестовността бележи все по-високи темпове.  
 
Вестник Дневник 
 
√  Докладът за икономическата свобода на института "Фрейзър": България с рекорд в класацията, но защитата на 
частната собственост е още слаба 
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/09/20/1160415_dokladut_za_ikonomicheskata_svoboda_na_instituta/ 
България се нарежда на рекордното 28-мо място в "Икономическа свобода по света: годишен доклад 2011", изготвен от 
канадския институт "Фрейзър" и разпространен у нас от партньора му - Института за пазарна икономика (ИПИ). 
Въпреки най-добрия резултат, откакто докладът се изготвя, страната продължава да изостава в областите, свързани с 
функционирането на съдебната система и защитата на частната собственост, в които дори отстъпва позиции. 
Докладът представя картината през 2009 г. – последната, за която има налични официални данни за всички 141 страни. 
България подобрява леко резултата си главно заради индикаторите, свързани с инфлацията, в категорията "Достъп до 
сигурни и стабилни пари". Причината е, че през 2009 г., когато кризата удари страната най-тежко, инфлацията беше в 
рамките на 2-3%, докато в предходната година на все още бърз растеж надскочи 10%. 
По-доброто класиране се дължи и на отстъпването на икономическата свобода в други страни, където в отговор на 
кризата държавните разходи бяха увеличени, а правителствата започнаха да се намесват по-силно в икономиката, 
коментират анализаторите. 
От 2000 г. досега България се изкачва от 109-о място в света и рейтинг 5.27 до 59-о място с рейтинг 6.99 пет години по-
късно и до 28-ма позиция и рейтинг 7.34 през 2009 г. 
През тези 10 години най-голямо подобрение се отчита в категориите "Размер на правителството" и "Достъп до сигурни и 
стабилни пари". Оценява се, че намаляват държавните разходи и броят на държавните дружества, данъците са по-ниски, 
а националната валута - стабилна. 
Има подобрение в регулациите на кредита, труда и бизнеса, но в тази категория "дърпат назад" регулациите около 
минималната работна заплата и осигурителните прагове, колективното договаряне, административната тежест и 
бюрокрацията и корупцията. 
Най-проблемната област остава "Законодателна структура и неприкосновеност на частната собственост", като тук дори 
се отбелязва спад през годините в индикаторите "Безпристрастност на съдилищата" и "Независимост на съда". 
Тазгодишното издание на доклада показва, че икономическата свобода търпи нов глобален спад, като средната 
световна оценка спада от върховото 6.74 през 2007 г. до 6.67 през 2008 г. и 6.64 през 2009 г. Наблюдава се отстъпление 
на икономическата свобода във водещите икономики, но и някои подобрения при най-несвободните. 
"В отговор на икономическия срив от 2008 г. много правителства предприеха действия, несъвместими с икономическата 
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свобода, в резултат на което попречиха на възстановяването и направиха заплахата от нов срив реална", коментира 
Петър Ганев от ИПИ. 
 
Докладът поставя на челна позиция Хонконг, следван от Сингапур и Нова Зеландия. САЩ продължават да отстъпват, като 
вече се нареждат на 10-о място с най-лошия си резултат, откакто докладът се изготвя. Отново Зимбабве е с най-ниско 
равнище на икономическа свобода сред всички 141 държави, включени в изследването. 
 
Вестник Пари 
 
√ Повече икономическа свобода в България 
http://pari.bg/static/pdf/pages/06.pdf 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Проф. Николай Витанов: Фалира ли Гърция, ударът върху еврозоната ще е потресаващ 
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1047192 
С проф. Витанов разговаря Генка Маркова 
- Проф. Витанов, все повече експерти определят дълговата криза като част от голямата криза, която не си е отивала. 
- Дълговата криза е тук, не си е отивала и няма скоро да си отиде. Светът закономерно е в криза - големите империи са 
рухвали по подобен начин - натрупвали са огромни дългове, които в един момент не са могли да изплащат. В 
следващите 40-50 години дълговете на някои държави ще станат толкова големи, че те няма да бъдат обслужвани. 
Нещата вървят натам дори в САЩ. Ако там не предприемат мерки, те ще затънат още повече и следващия път може и да 
не успеят да се спасят. Това ще ги доведе до тежки социални сътресения. Когато трябва да плащате пари, или не ги 
плащате, но рухва международният ви авторитет, надигат се гласове, че доларът не трябва да е световна валута и 
нещата свършват бързо, ако не можете да изнасяте инфлация с печатане на пари. Другият вариант е да продължавате да 
плащате. Но откъде ще вземете пари? 
- Печатате ги... 
- Само че фалитът си е фалит и започвате да разграждате социални, икономически, научно-технологични системи. 
Нататък - изоставате... 
- Другият вариант е да си направите една мащабна война, която да мобилизира икономиката... 
- Точно така и според една американска теория периодът е 7-годишен. 
- Умберто Еко пише, че Голямата студена война след 1990 г. е заменена от локални малки топли войни - Кувейт, 
Югославия, Ирак, Афганистан... 
- Ако вървим по тази логика и дълговата криза се задълбочава, значи има нужда от голяма война, и то успешна. Голяма 
война може да бъде например една война срещу Иран. Война от този калибър би могла да спаси американската 
икономика. Но да се организира подобно нещо, е опасно - може да пламне целият свят. По-вероятният вариант е висока 
инфлация - това е другият начин да се стопи голям дълг. 
- Тоест обезценяване на долара? 
- Да. Но обезценяването на долара също има отрицателни ефекти, макар че печатниците си вървят. 
- Колко стабилна е еврозоната? 
- В еврозоната положението е доста тежко, тъй като някои държави бяха оставени да провеждат икономическа 
политика, с която залитнаха в крайност. Хем държавата е много слаба и не си събира данъците, хем разходите й са 
огромни, дават се по 16 големи заплати на година. И ето така се явява дълговата криза. Говори се, че си заминава, но не. 
Не е ясно дали Гърция ще успее да избегне фалита, а това ще има потресаващи последствия за еврозоната. 
- А Испания и Италия ще избегнат ли удара? 
- Италия и Испания тази и следващите 2 г. имат да връщат огромни заеми - общо около 500-600 милиарда евро, а това са 
чудовищни суми дори за големи икономики като техните. Ако успеят да отделят тези суми, ще избегнат голямо 
сътресение. Зависи от опитността на политическата им класа, а там тя е относително опитна... Индикациите са, че Италия 
и Испания ще успеят да прескочат трапа. 
- Дълговата криза какво показва - че само икономическият модел на света е сбъркан, или че моделът на модерната 
цивилизация е изчерпан, както твърди Ивайло Дичев? 
- Да се върнем малко назад и да помислим откъде дойдоха бунтовете в Лондон и революциите в Арабския свят. 
Съвременният млад човек един хубав ден се изправя срещу живота и започва да търси препитание. Взел дипломи от 
университет, но се оказва, че те са безполезни. Когато сте инвестирали в образованието и мечтите ви са разбити - по-
малко в Англия и повече в арабските страни, вие не сте доволен. Нямате работа, образованието за нищо не служи, идва 
гладът и колкото и да сте интелигентен, много лесно е някой да дойде и да ви повлече след себе си. 
- Но в Англия бунтарите нямат платформа. 
- Не се притеснявайте, това е следващ етап и той ще се появи, ако нещата бъдат оставени така. Описахме явлението, но 
да видим защо е така. Ще ви върна в края на 70-те г. - края на президентството на Картър и началото на Рейгън. Дотогава 
господстващата икономическа идеология в света беше кейсианската. Според кейсианците, когато се появят такива 
социални проблеми, държавата трябва да се намеси и да ги тушира. По това време обаче социализмът започна да 
навлиза много в западното общество и затова се наложи неолиберализмът - той трябваше да спаси капитализма от този 
път към социализъм, като въведе икономически и социални отношения, близки до тези преди 200 години. 

http://pari.bg/static/pdf/pages/06.pdf
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За да се върне обаче това състояние на капитализма, създадената солидарност между хората трябваше да бъде разбита. 
Тук дойдоха идеите на Хайек за свободния човек. Човекът трябва да е свободен, да гледа себе си - каквото направиш и 
ако си много способен - може да прогресираш много. Младите в училище ги учеха на егоизъм, на консумативно 
поведение. Говоря за Запада, но с 20 г. закъснение това идва и при нас. И ето го младия човек- научен, че той е най-
важният, чупи магазини - защото той е най-важен, а собствеността на другите не е чак толкова важна... Учат го, че сам 
трябва да се бори с живота и той вади пистолета и стреля по полицаите, вади нож, наръгва връстника си, вади пистолет и 
гърми насред булеварда. 
-Защо беше направено това? 
- След като разбиете социалната солидарност (от гледна точка на теорията на мрежите) - и няма колективно действие, 
вие оставате сам срещу силата на парите. И един по един силата на парите ви мачка без проблем. Ето как се получава 
огромна маса от хора, бити и разбити от живота, едва свързващи двата края. Е, връщаме се в състоянието, описано от 
Маркс. Появяват се пак класите и след класите се появява класовата борба. Затова казвам, че още не са ориентирани, но 
и това ще стане - ще се организират. 
- В какъв вариант си я представяте класовата борба с днешна дата? 
- Говоря за класова борба, но не и за нова революция. Ще има преход, но не е казано, че преходът ще бъде от 
капитализъм към социализъм. Може да бъде от капитализъм от неолиберален тип към някакъв друг капитализъм. Има 
още хляб в капитализма, но зависи доколко управляващите елити в световните държави са наясно с тази работа. И 
доколко внимават. Утре, когато в България останат 10 души богати и 7,5 милиона бедни, как ще продължим да 
съществуваме. Например какво казаха богатите във Франция, защото са умни - хайде, вдигнете ни данъците. 
- Уорън Бъфет също го каза и ето че в САЩ този въпрос е на дневен ред. 
- Да, защото и той е умен. Всъщност това си е един социален договор. Обществото им позволява да богатеят - да 
развиват бизнес, да печелят пари, но и да дават на обществото. 
Тогава идват неолибералите и казват - намаляваме данъците, намаляваме осигуровките. Същите тези неолиберали 
вземат доходоносните дейности, другите ги оставят на държавата, докато държавата остане без доходи, а трябва да 
поддържа социални системи. И как да ги поддържа - ами взема заеми. И ето го хаоса налице. Затова въпрос на време е 
да се появят нови Маркс и Енгелс и идеи за социализъм и все някой ще се сети, че има и национал- и ще стане 
националсоциализъм. Елате да гледате. 
- Случаят “Брайвик” за това ли е сигнал, или просто е един социопат? Отгледан е от ситуацията, а не е просто 
патология? 
- Той може да е някакво крайно проявление, но в никакъв случай не е патологичен случай, а закономерност. 
Неприятното, но и много показателно е, че това се случва в една тиха, спокойна и богата държава. Но ако не се 
предприемат мерки, ще се случи пак - може да не е в Норвегия, а в Швеция, Дания, не дай боже, в Германия, че там 
тръгне ли, спиране няма, ще се случи много повече в Италия, Испания, южните страни, Гърция. Европейските 
политически елити не успяват да овладеят ситуацията, защото лостовете им за овладяване ги няма. Има големи бедни 
маси, на които опосканите държави нямат вече пари да им дават ей така. И това ще продължи - всичките проблеми ще 
ни се стоварят, нямаме лостове да ги решаваме, не виждам никакво светло нито икономическо, нито политическо 
бъдеще. Ако нещата не се променят, навлизаме в един дълъг тъмен период в европейската история. 
- Какво споделят колегите ви анализатори от Европа, с които работите? 
- С едно изречение - че трябва да се демонтира неолибералният капитализъм и да се замени с друга форма на 
капитализма. 
- Като автор на теорията за идеологическата борба каква картина виждате за изборите в България, играчите вече са 
известни? 
- Проучванията ми показват, че ако се изключат възможните манипулации, ще има балотаж за президентските избори. 
При честни избори балотажът е неизбежен. 
ВИЗИТКА 
Проф. Николай Витанов е математик, зам. изпълнителен директор и директор по науката и бизнеса в Института 
по механика на БАН. 
В рамките на изследванията си по математическа социална динамика предпочита да работи по мащабни проекти, 
финансирани от европейски държави и Япония 
Месец преди парламентарните избори в България през 2009 г.след математически анализи обявява, че ГЕРБ ще 
спечели изборите, но ще направи правителство на малцинството с подкрепата на “Атака” 
Проф. Витанов е водещ европейски експертпо математическо моделиране на развитие и управление на национални 
научно-технологични системи. Съавтор е на математическа теория на идеологическата борба 
В момента участва в подготовката на проекта FuturICT,една от целите на който е построяването на глобален 
социален симулатор, даващ ясна картина на бъдещото развитие в области от света, където има социално, 
икономическо и политическо напрежения. Проектът есред 6-те одобрени от Европейската комисия кандидати за 
flagship проекти, които трябва да изведат европейската наука като световен лидер в съответната област. Два 
или три от тях ще бъдат финансирани, като очакваното общо финансиране от европейски, национални и други 
източници може да достигне 1 милиард евро. 
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√ МВФ: Високата безработица в България ще се запази 
http://money.bg/news/id_165157329/%D0%9C%D0%92%D0%A4_%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%8
2%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B2_%D0%9
1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%89%D0%B5_%D1%81%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B
F%D0%B0%D0%B7%D0%B8 
Международният валутен фонд (МВФ) очаква запазването на относително стабилен икономически растеж в България. 
Фондът прогнозира ръст на българската икономика от 2,5% през 2011 година и 3% през 2012 година. Това е понижение 
на фона на предишинте прогнози, които бяха за скок на икономиката с 3% през 2011 г. и с 3.5% за 2012 г. 
МВФ влошава и  оценката си за състоянието на пазара на труда. В есенната си прогноза фондът прогнозира че в края на 
2011 г. безработицата ще бъде 10.2% срещу  8%, които бяха написани в доклада от април. За 2012 г. безработицата ще 
бъде 9.5% вместо прогнозираните по-рано 6.7% Това означава че на практика след 10.3% безработица за 2010 г. нивото и 
ще се промени почти незначитлно до края на 2012 г. 
По отношение на инфлацията МВФ смята че тя ще бъде по-ниска от предишните прогнози, както за 2011 г. така и за 2012 
г  Вместо средната годишна инфлация през 2011 г. да е 4.8% МВФ вече залага на 3.8, а за 2012 посъкпването на цените 
ще бъде 2.9% вместо прогнозните от предипния доклад 3.7% 
 
***  
Публикации за борбата със сивия бизнес 
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√ Изненада - осигурителните прагове растат в кризата 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/09/20/1160547_iznenada_-_osiguritelnite_pragove_rastat_v_krizata/ 
Изненадващо работодателите и синдикатите са на път да договорят рекорден ръст на осигурителните прагове от 
началото на кризата. Засега в 32 от 80 икономически дейности са подписани споразумения какви да са минималните 
суми за начисляване на осигуровки догодина. 
Те играят ролята и на минимални заплати по длъжности. Преди дни беше съобщено, че средният ръст ще е по-скромен 
от миналогодишния. След вторите преговори вчера обаче се оказа, че нарастването ще е по-голямо - със 7.2%. Тази 
година ръстът беше с 5.6%. 
Най-голям ръст е договорен в "бутиковия" бранш пчеларство, където работят по-малко от 4 хил. души. Двуцифрен ще е 
скокът и в туризма (14.2%). Така от догодина шефовете на ресторанти и хотели ще се осигуряват минимум върху 920 лв. 
Също впечатляващо увеличение е договорено и в селското стопанство и търговията (виж таблицата). Заедно с туризма 
това са браншовете, в които заплатите са най-ниски, по данни на НСИ. Това са и секторите, за които се твърди, че делът 
на сивата икономика е най-голям. 
В повечето от дейностите, в които има споразумения, нарастването е с 5-6%. Сред тях са: добивът на въглища, нефт и 
природен газ, метални руди, неметални материали и суровини, производството на текстил, облекло, дървен материал, 
хартия, мебели, електрическа енергия. 
Заради тежката икономическа ситуация в строителството профсъюзите и бизнесът се споразумяха минималният праг да 
не се променя. Така общите работници по строежите ще продължат да се осигуряват върху 310 лв. 
В останалите 48 икономически дейности все още няма споразумения. Сред тях са производството на захар, алкохолни 
напитки, тютюневи изделия, мляко, преработката и консервирането на плодове и зеленчуци, финансовите и 
застрахователни дейности, образованието и химията. 
Браншовите организации на синдикатите и работодателите могат да постигнат съгласие до 27 септември. Тогава ще е 
последният рунд от преговорите в министерството на труда, след който ще стане ясен окончателният размер на 
праговете през 2012 г. 
На теория, ако в оставащите сектори се договори нулев ръст, това ще понижи общото нарастване. Това обаче е малко 
вероятно, тъй като през последните години синдикатите и бизнесът постигат съгласие в по-малко от половината от 
икономическите дейности. 
Министърът на труда Тотю Младенов вече обяви, че там, където няма споразумения, ще наложи средния ръст за 
останалите отрасли. Така синдикатите и работодателите имат интерес да се договорят сами, за да не плащат фирмите 
административно определени заплати, които не са съобразени със ситуацията в бранша. 
 
Вестник Монитор 
 
√ НАП с ново интернет приложение за данъците 
http://www.monitor.bg/article?id=307763 
Националната агенция за приходите (НАП) пуска на сайта си ново приложение „Въпроси и отговори”, съобщиха от 
ведомството. Така клиентите на администрацията ще могат да получат информация по хиляди въпроси, свързани с 

http://money.bg/news/id_165157329/%D0%9C%D0%92%D0%A4_%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%89%D0%B5_%D1%81%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B8
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данъчното и осигурителното законодателство. Освен различните закони и наредби, в приложението са качени всички 
указания и становища на изпълнителния директор на НАП по прилагане на законодателството от 2006 г. до сега. 
Клиентите ще могат да намерят необходимата им информация чрез специална търсачка на приложението. Търсенето ще 
може да става по ключова дума, изходящ номер, вид нормативен акт, по член, алинея, точка от нормативен акт. Освен 
това чрез системата „Въпроси и отговори” ще може да се залага начална и крайна дата на търсения документ, както и 
видът на документа. Базата данни от отговори, становища и указания ще се обновява ежедневно, посочват още от 
приходната агенция. 
 


