Асоциация на индустриалния капитал в България
ruseinfo.net
√ АИКБ организира в Русе дискусия по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”
http://www.ruseinfo.net/news_106193.html
Дискусия по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” на тема "Как да спрем "сивата"
икономика да краде нашите пари?" ще се проведе на 6 ноември от 9.30 часа в зала “Grand Hall” на хотел
“Космополитън”. Организатор е Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/. По този повод в града ни
идва Васил Велев - председател на УС на АИКБ. В периода 9:40 ч. – 10:00 ч. представяне на Асоциация на индустриалния
капитал в България и възможностите, които предлага в подкрепа на бизнеса в България ще направи д-р Милена
Ангелова, главен секретар на АИКБ. След това представяне на резултатите от социологическите проучвания по проект
“Ограничаване и превенция на неформалната икономика” ще направи Теодоси Недев – член на Националния съвет на
АИКБ. Председателят на УС ще говори за потенциалните мерки за ограничаване и превенция на неформалната
икономика. Предвидено е и време за дискусия - 10:30 ч. – 11:30 ч.
"Желанието ни е да активизираме дискусията как да бъде ефективно ограничен сивия сектор, който, особено в
условията на продължаваща икономическа криза изкривява конкурентната среда, ощетява бюджетните системи и краде
от легалния бизнес", казват организаторите.
dobrudja-news.net
√ Дискусия срещу сивата икономика ще се проведе в Добрич
http://dobrudja-news.net/index.php?option=com_content&task=view&id=46444&Itemid=27
Дискусия на тема „Как да спрем сивата икономика да краде от нашите пари” ще се проведе на 5 ноември, от 09.30 ч. в
Конферентната зала на хотел „България”. Организатори на проявата са Асоциацията на индустриалния капитал в
България. Участие в дискусията ще вземат Председателя на УС на АИКБ –Васил Велев и главният секретар – д-р Милена
Ангелова. Целта на събитието е да се активизира дискусията за това как да бъде ефективно ограничен сивия сектор,
който, особено в условията на продължаваща икономическа криза изкривява конкурентната среда,ощетява бюджетните
системи и краде от легалния бизнес. В рамките на срещата ще бъдат обсъдени и предизвикателствата как АИКБ да
оказва подкрепа на бизнеса в България, както и някои конкретни възможности за финансиране. Срещата се провежда в
рамките на проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, изпълняван от Асоциацията на
индустриалния капитал в България в партньорство с Конфедерация на независимите синдикати в България, финансиран
от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на
Европейския съюз и Република България.
Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Класа
√ Българската икономика е 93-та в света
http://www.klassa.bg/news/Read/article/214642_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%
B0%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B5+93%D1%82%D0%B0+%D0%B2+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
Българската икономика е 93-та в света показва поредната класация на института Legatum,базиран в Лондон. Преди шест
години изследователите от института за първи път създават класацията на най-щастливите страни в света. За да избегнат
субективния нюанс на думата щастие те използват термина "просперитет". Какво показва проучването на Legatum за
2012 г, в което са класирани 142 страни? Индексът покрива 96% от населението на света, произвеждащо 99% от
глобалния брутен вътрешен продукт. Изследването е задълбочено и цели да създаде по-добра картина за
икономическия успех от досега използваните мерки като БВП. Всяка страна е оценявана на базата на 89 променливи в
осем подраздела: икономика, предприемачество, управление, образование, здравеопазване, сигурност, личната
свобода и социален капитал.
Първите три места в класацията са съответно за Норвегия, Дания и Швеция. Къде се намира България в индекса на
просперитета? Страната ни заема 48 място, с едно по-високо отколкото през 2009 г. и без промяна спрямо 2011 г. Това,
че се намираме в средата на класацията се дължи най-вече на сравнително малкото ограничения пред стартирането на
бизнес в страната и сравнително добрата лична сигурност на българите в сравнение с държавите от Азия и Латинска
Америка. В тези два спомагателни индекса България е 41-ва. В останалите 6 обаче изоставаме. Българската система на
здравеопазване се намира на 49 място в класацията. Образованието е на 51 място. По отношение на личната свобода

България заема 59 място. При останалите спомагателни индекси страната вече се нарежда сред изоставащите държави.
По отношение на управлението от Legatum отреждат на България 72 позиция. В класацията за социален капитал сме 85ти, а българската икономика заема незавидното 93 място в света.
Спомагателният индекс за икономиката на дадена страна не включва само нейния брутен вътрешен продукт. Той
отразява множество фактори, сред които отношението на гражданите и бизнеса към състоянието на икономиката и
перспективите за нейното развитие.
Слабото представяне на страната ни в този раздел на класацията се дължи на различни променливи, сред които са
високото ниво на проблемите кредити, голямата безработица, ниската заетост. През 2012 г. всички европейски държави
се представят по-зле по отношение на състоянието на икономиките им, като с най-много места в класацията спрямо 2009
г. отстъпват Гърция, Испания, Исландия и Литва.
√ Безработицата в еврозоната е достигнала рекордно ниво от 11,6%
http://www.klassa.bg/news/Read/article/214637_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%
B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B2+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%8
2%D0%B0+%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D1%80%D0%B
5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%BE+%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE+%D0%BE%D1%82+11%2C6%25++
Безработицата в еврозоната през месец септември е достигнала рекордно ниво от 11,6% от активното население в
сравнение с 11,5% през август, предаде АФП , позовавайки се на данни на европейската статистическа служба Евростат.
Това е нов рекорд, който означава, че 18,49 милиона души в зоната на единната европейска валута са без работа. За
целия ЕС през септември безработицата е била 10,6%.В ЕС най-ниска е безработицата в Австрия (4,4%), Люксембург
(5,2%), Германия и Холандия (5,4%), а най-висока в Испания (25,8%) и Гърция (25,1). Според данните на Евростат през
месец септември 2012 година нивото на безработицата в България е било 12,4% - без промяна в сравнение с август. През
септември 2011 година безработицата е била 11,2%.
Вестник Капитал daily
√ България: Умерено просперираща с елементи на голямо недоволство
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2012/10/31/1937489_bulgariia_umereno_prosperirashta_s_elementi_na_go
liamo/
Страна, която като цяло не стои зле като показатели на напредък, но със относително недобри икономически
показатели, слаб обществен капитал и посредствено управление. Затова и не е изненадващо, че населението й е едно от
най-недоволните в света от начина си на живот.
Така изглежда накратко България в годишната класация за просперитет на базираната в Лондон неправителствена
организация Legatum Institute. В подреждането на 142 държави ни е отредено 48-о място, но данните от 2010-2011 г.
показват, че българите са чак на 132-ра позиция по удовлетвореност от живота.
Икономиката, правосъдието...
Огромната част от недоволството идва по линия на слабото икономическо състояние и лошото управление. Едва 9.2%
смятат, че правителството им се бори с бедността (при 40% среден показател за света), 26% са доволни от стандарта си
(62.8% за света), 49% вярват, че се успява с упорит труд (81.7% за света) и само 4.6% са оптимисти, че сега е добро време
да се започне работа (34.6% за света). Под една четвърт (22.6%) имат доверие на правосъдната си система (53.3% за
света), по-малко от всеки трети вярват на правителството си.
Страната ни не е променила позицията си спрямо миналогодишната класация, но тогава в нея влизаха 110 държави. От
2009 г. насам България се движи около 46-48-о място, като тази година пред нея е Латвия, а зад нея - Гърция.
На ръба
България е в дъното на групата от водещите 50 държави, където водеща роля за просперитета на обществото играят
предприемчивостта и отговорното управление, които взаимно се захранват с енергия и водят до още по-голям
напредък. Почти веднага след нас започва групата на развиващи се страни, в които по-важни са здравеопазването и
образованието.
Демокрации са 27 от водещите 30 държави, а във все по-глобалния свят толерантността към имигрантите започва да
играе много важна роля, защото там, където тя е голяма, обществата просперират повече, твърдят авторите.
"Краят на американската мечта?"
Безпрецедентно сриване на САЩ извън водещите 10 държави в света е едно от изненадващите заключения в доклада.
Авторите от Legatum Institute посочват, че "американската мечта е в сериозна криза", а страната, заемаща 12-о място, е
отстъпила в 5 от 8-те категории в индекса, слязла е с осем позиции в списъка и все по-малко американци вярват, че ако
работиш здравата, ще успееш.
Този път в индекса са добавени нови 32 държави и така общият им брой достига 142. По този начин Prosperity Index
обхваща 96% от световното население и 99% от глобалния БВП. Класирането е опит да се съчетаят икономически
показатели със субективната оценка на хората за живота им и положението в страната им. Измерването е според
състоянието на икономиката, образованието, предприемчивост и възможности, управление, здравеопазване, лична
свобода, безопасност и сигурност и социален капитал. За пръв път тази година авторите подреждат държавите в 6 групи
с общи признаци: световни лидери, добро образование и добро управление, обещаващи икономики, но несигурни
държави, ръст без лична свобода, социалният капитал като заместител на управлението; дълъг път към просперитета.
Така се получава, че светът продължава да просперира, но намалява сигурността в него (най-вече заради Арабската

пролет и престъпността в латиноамериканските държави).
Едва ли някой се изненадва, че отново скандинавските страни са в челото, че европейските икономики рязко слизат
надолу или че клубът на "азиатските тигри" бързо се изкачва в класацията. Норвегия, Дания и Швеция са в челната
тройка. В Европа като цяло просперитетът се увеличава - Холандия се изкачва на 8-о място, Ирландия е десета, а
Германия е на 14-а позиция. Но две трети (24 от 33) европейски държави са отстъпили по икономическия показател от
2009 г. насам. Бързо вървят нагоре Индонезия, Виетнам, Тайланд и Малайзия, но е показателно, че заедно с Китай и
Саудитска Арабия те са в групата "Просперитет без лична свобода".
√ НАП ще запечатва нередовни вендинг машини
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/10/31/1937249_nap_shte_zapechatva_neredovni_vending_mashini
/
Данъчните инспектори ще могат да запечатват и изземват вендинг автомати, ако нямат мобилна връзка с
информационната система на Националната агенция за приходите (НАП).
Това предупредждават от пресцентъра на агенцията и напомнят, че днес изтича крайният срок, в който собствениците на
такива автомати трябва да модифицират фискалните им устройства.
Кой е засегнат
Под общото название "вендинг машина" попадат всички автомати за покупки на самообслужване, при които човек
избира какво да купи с натискане на бутони и плаща цената им, без да се налага обслужване от продавач. На същия
модел обаче се базира и дейността на множество увеселителни машини за малки деца в паркове и други обществени
места.
От НАП предупреждават, че работата на вендинг машини без фискални устройства може да доведе и до налагане на
санкция, достигаща до 10 000 лв. Към момента има около 2500 машини, чиито обороти се отчитат чрез дистанционна
връзка с НАП. По данни на браншовата организация в страната оперират между 15 000 и 25 000 автомата на
самообслужване.
"Няма причини да отлагаме контролните действия. Законът е еднакъв за всички и не може да има един сектор, който да
е привилегирован. Над 350 000 търговци вече изпълниха изискването, вярвам, че и вендинг секторът можеше да го
направи", каза по повод изтичащия срок Васил Панов, директор "Контрол" в НАП.
В момента апаратите за продажби на самообслужване също имат фискални устройства, но те се активират само когато
собствениците им събират оборота, и с това се създава възможност за укрива не на продажби. При свързването на
фискалните устройства в НАП данъчните могат да следят за продажбите от разстояние във всеки произволен момент и
ако след това търговецът декларира занишени продажби опитът за измама ще се хваща.
Как ще се изпълнява
Занапред ще се разграничат два вида вендинг апарати и за тях контролът ще е различен.
По-облекчен режимът е предвиден за апаратите, които предлагат автоматизирана продажба на храна, кафе и други
стоки. Те няма да издават хартиена фактура по задължение, но ще трябва да съхраняват тази информация в централната
си памет.
Типичните за касова бележка данни обаче ще се изписват на електронен екран, който трябва да е монтиран на
машината.
За автомати, които предлагат обмен на валута или плащане на комунални услуги - ток, вода, парно, издаването на
фактура ще е задължително, за да имат клиентите доказателство за направената транзакция. Касова бележка на хартиен
носител ще издават и паркинг автоматите.
Защо се въвежда
Свързването на касовите апарати с информационната система на НАП беше прокарано от финансовия министър Симеон
Дянков. То започна с бензиностанциите, аптеките, и след това се разшири към зърнопроизводителите, регистрираните
по ДДС търговци и от първи април тази година е задължително за всички търговци, които осъществяват продажбите си
през фискални апарати.
От началото на следващата година свързване ще трябва да направят и компаниите, осъществяващи междуградски
превози. Освободени от задължението за сега остават таксиметровите фирми, като за тях дори не е предвиден срок, в
който да се свържат с НАП.
Спорна ефективност
Мярката по свързване на касовите апарати обаче създава повече затруднения на частния усктор, отколкото да повишава
бюджетните приходи. Това се призна и от анализ на Министерство на финансите, според който през тази година
постъпленията ще се увеличат с 40 млн. лв., а догодина с още 10 млн. Това обаче е почти два пъти по-малко от
разходите, които фирмите правят, за да изпълнят изискванията на финансовото министерство. Проверка на "Капитал
Daily" показа, че в най-добрия случай фирмите ще похарчат 96 млн. лв., и то при положение, че се закупува само модула
за свързване, а не е нужна подмяна и на самия касов апарат.
Председателят на Българската вендинг асоциация Тодор Каназирев коментира пред "Капитал Daily", че повечето фирми
са изпълнили изискванията или очакват скоро да получат оборудването, след което да се инсталира във венднинг
машините. "Има много различни видове на автомати за продажби и не може едно автоматизирано решение да се
приложи за всички машини", обясни той.

Вестник Стандарт
√ Бюджетът с излишък от 250 млн. лева
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-11-01&article=429714
Държавният бюджет има излишък от 248,1 млн. лв. към края на септември, обявиха от Министерството на финансите.
Само за септември излишъкът в хазната е 140,5 млн. лв. Това е добър резултат особено след като наскоро
вицепремиерът Симеон Дянков каза, че ще има коледни добавки за най-бедните пенсионери, ако има излишък в
хазната. Приходите в бюджета до септември са 19,98 млрд. лв. или 69,5% от плана за цялата година. В сравнение със
същия период на 2011 г. те нарастват с 8,9% (1,63 млрд. лв.). Това се дължи основно на повече приходи от ДДС и акцизи.
Общата сума на данъчните постъпления (вкл. от осигуровките) към края на септември е 15,99 млрд. лв., което е 74,1% от
годишните разчети. Приходите от ДДС са 5,25 млрд. лв. (74% от годишния план), от акцизи - 3,01 млрд. лв. (72,9% от
плана). Социалните и здравни вноски са 4,07 млрд. лв. (73,3% от плана). Разходите на бюджета до 30 септември са
19,735 млрд. лв. (66,1% от плана). Капиталовите разходи са 2,132 млрд. лв. (40,1% от плана). Фискалният резерв към 30
септември е 7,2 млрд. лв.
Вестник Труд
√ (Д)ефекти от пенсионната реформа
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1613720
Реформите, които предприехме, ни дават възможност да увеличим пенсиите през 2013 г. Социалният министър Тотю
Младенов многократно повтори тези думи през последните седмици, в които дискусията по бюджетите на държавата и
на общественото осигуряване е в разгара си. Дали обаче икономиите от повишаването на възрастта и стажа за пенсия от
началото на 2012 г. в действителност са толкова големи, че да осигурят средства за увеличаването на доходите на всички
възрастни догодина? Или приказките и действията на управляващите са предизборна игра, за която ще трябва да плаща
някой друг?
Най-добрият отговор на този въпрос дава изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване. Към
момента има официални данни за периода от началото на януари до края на септември. Какво показват числата?
43 млн. лв. икономии от нови пенсии
През деветмесечието броят на новоотпуснатите пенсии е 68 697, или с 14 626 по-малко спрямо същия период на 2011 г.
Това се дължи на увеличението на осигурителния стаж и възраст с по четири месеца от януари тази година, което
затрудни достъпа до пенсия. По-малкото нови пенсии доведоха до спестяването на приблизително 43 млн. лв. Общите
разходи на фонд "Пенсии" обаче са със 112,5 млн. лв. по-високи спрямо деветмесечието на 2011 г. Очевидно е, че
спестените средства от ограничения достъп до пенсиониране в никакъв случай не могат да компенсират предложенията
на ГЕРБ за индексиране на доходите на възрастните хора от 1 април 2013 г. Това всъщност е съвсем нормално, защото
само прекалени оптимисти могат да очакват краткосрочни ефекти от предприетите мерки за финансовата стабилност и
адекватност на системата.
Изкуствено завишени приходи
От проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г. се вижда, че в основата на ръста на доходите на
възрастните са изкуствено завишените приходи, а не постигнатите ефекти на пенсионната реформа. Планира се те да
бъдат с 435 млн. лв. повече на фона на неизпълнението им с 0,6% през тази година. Увеличението на разходите за
пенсии с близо 600 млн. лв. догодина обаче е предизборен флирт с възрастните хора с надеждата да забравят
значението на старата българска поговорка след дъжд качулка. Никой не може със задна дата да компенсира
пропуснати ползи, пропуснато потребление и пропуснати плащания - дори и управляващите от ГЕРБ.
Бизнесът и хората ще плащат
Напрегнатата приходна част поставя под изключително сериозно съмнение и предварителните разчети за спестовния
ефект от пенсионната реформа и през 2013 г. Вместо предвиденото намаление на дефицита в НОИ с 30 млн. лв. сега се
планира то да бъде едва 6 млн. лв. Нещо повече - цялата тежест за ръста на пенсиите се прехвърля върху бизнеса.
Работодателите ще трябва да плащат сметката в условията на тежка криза. Негативните последици за хората също ще се
увеличат, защото затягането на достъпа до пенсия ще продължи и догодина. За мъжете възрастта ще скочи до 63 години
и 8 месеца, а стажът - до 37 години и 8 месеца. За жените изискването ще стане 60 години и 8 месеца възраст и 34
години и 8 месеца стаж.
Всъщност наложеният модел на едновременното увеличаване на възраст и стаж не е възприет в нито една европейска
държава. А у нас се предприеха най-тежките мерки, и то като се има предвид, че ефективната възраст за пенсиониране в
България е с две години по-висока от средната за 27-те държави членки на Европейския съюз. В същото време средната
продължителност на живота у нас е с 5 години по-ниска.
Безработица и обедняване
Ситуацията за хората се утежнява от намаляването на работните места. При над 420 000 безработни и около 280 000
обезкуражени е изключително трудно да успееш да се реализираш на трудовия пазар и да отговориш на завишените
критерии за достъп до пенсия. Още повече че мерките за субсидирана заетост за хора в предпенсионна възраст са много
малко. Няма и възможности за гъвкави форми за ранно пенсиониране при навършена възраст и недостигащ стаж. За
повечето хора купуването на такъв е финансово непосилно.
При всички положения това ще доведе до увеличаване на броя на инвалидните пенсии, други възрастни хора ще станат
контингент на службите за социално подпомагане, а трети ще изпаднат в крайна бедност. Всичко това е резултат от

провала в политиката по доходите на управляващите от ГЕРБ, които дойдоха на власт с обещания и надежда за
средноевропейски доходи. А постигнаха пълно разочарование.

