Вестник 24 часа
√ Очакват 115 000 фермери да вземат по 1250 евро субсидия
Около 48 000 земеделски производители, които сега получават преки плащания, се очаква да имат интерес да се
пренасочат към бъдещата субсидия от 1250 евро за малки стопани. Свалянето на прага за подпомагане от 10 на 5 дка пък
ще доведе до още 67 000 бенефициенти. Така общо 115 хил. фермери се очаква да вземат по 1250 евро при облекчени
условия, стана ясно вчера на обсъждане на концепцията за преките плащания 2015-2020 г.
Днес тя трябва да бъде приета от Министерския съвет, за да може да се изпрати в Брюксел до крайния срок, който е 31
юли.
Именно схемата за малки стопани скара браншовите организации и министерството на земеделието. “С нея няма да
върнете хората на село, те ще си останат в града, но ще чертаят земи от него, ще стане хаос и ще се отиде в сивия сектор”,
заяви зам.-шефът на Националната асоциация на зърнопроизводителите Радослав Христов. Негови колеги директно
обвиниха политиците, че със субсидията от 1250 евро ще си пазаруват гласове с европари. 30 браншови асоциации
подписали общо становище, че схемата за малки стопани не трябва да се прилага, но то не било взето предвид. И
шефката на парламентарната земеделска комисия Светла Бъчварова от БСП заяви, че това подпомагане буди съмнение,
защото не е ясно какви мерки ще се вземат за изкуственото раздробяване на стопанствата.
Престрелки се получиха и между самите фермери как трябва да бъдат разпределени парите между животновъдите и
зеленчукопроизводителите. В концепцията е записано само, че обвързаната подкрепа за чувствителните сектори ще се
увеличи до 13% от средствата за преки плащания.
Браншовите организации не могат да се разберат помежду си, как ние да балансираме цялата ситуация, попита пък
земеделският министър в оставка Димитър Греков. Според него не може да се оставят дребните стопани с по няколко
декара да загинат.
Ние като министерство трябва да балансираме не политически, а социално и професионално това, което е важно за
хората, каза Греков. Заместникът му Бюрхан Абазов пък заяви, че в концепцията са включени 99 на сто от исканията
на браншовите организации. Според него е илюзия 50 асоциации с диаметрално противоположни интереси да постигнат
пълен консенсус.
В концепцията, която днес ще приеме МС, се записва таван от 300 000 евро на преките субсидии за едно стопанство.
Сумите между 150 хил. и 300 хил. евро пък ще бъдат намалявани с 5 на сто. Въвежда се задължителна регистрация за
всички, които получават субсидии. Ще има и изискване поне 1/3 от доходите на бенефициентите да идват от земеделие.
Вестник Стандарт
√ Парламентът удължава срока за предаване на скрап
София. Парламентът ще обсъди на първо четене промени в Закона за управление на отпадъците. С тях се удължава до
края на 2015 година срокът, в който освен фирми, физическите лица също могат да предават скрап. Общините трябва да
изградят площадки за събиране на битови и метални отпадъци.
В проекта за дневен ред са и промените в Закона за защита на конкуренцията, т. нар. поправки за големите търговски
вериги. Законът беше приет от Народното събрание на 18 юни 2014 година и върнат за ново обсъждане с Указ на
президента от 30 юни. В мотивите си президентът посочи, че няма яснота дали новите разпоредби ще предизвикат
покачване на цените на хранителните стоки, което ще засегне крайните потребители.
Вчера парламентът прие на първо четене актуализацията на държавния бюджет и бюджета на Здравната каса. По-рано
Янаки Стоилов обяви, че днес депутати от левицата ще внесат промяна в Закона за гарантиране на влоговете на
гражданите, която вече ще бъде финансово обезпечена с актуализацията. Целта е гражданите, които имат гарантирани
влогове в банки, поставени под особен надзор, да могат да получат вложенията си още на третия месец.
Вестник Капитал Daily
√ Борсите не се отказват от човешкия фактор
Електронната търговия не успява да замени изцяло традиционната
Въпреки че през последните години високоскоростната търговия на акции чрез компютърни програми увеличава
тежестта си, старомодните методи за покупка и продажба чрез телефонни разговори или чатове все още задържа
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позициите си, пише Wall Street Journal. През миналата година около 55% от обема на търговията с акции в доларово
изражение е била извършена по такъв начин – от хора, комуникиращи помежду си и договарящи цената, показват
данните от изследване на консултантската фирма Greenwich Associates, цитирано от изданието.
Задържане на позициите
Спад спрямо предишните две години има, но е съвсем малък – през 2012 г. числото е било 57%, а през 2011 г. - 56%. През
2004 г., когато все още не са били въведени някои от новите технологии за търговия, делът на традиционното договаряне
е бил 71%. Традиционните методи са предпочитани в много случаи, тъй като не издават информация на други играчи на
пазара. Спадът на търгуваните обеми през последните месеци допълнително увеличава тази тенденция, тъй като дори
малки обеми, търгувани по електронен път, повишават риска от нежелано движение на цените.
"Когато активността е ниска, шумът, който създаваш на пазара чрез електронна търговия, е прекалено силен. Без
съмнение това води до лека промяна на навиците", коментира Щон Нюман, брокер в Westwood Holdings Group.
Големите мениджъри посочват няколко причини да поддържат "човешката" търговия въпреки по-високите разходи.
Освен намалението в обемите, което прави по-трудно приключването на големи сделки без намеса на други играчи, те
включват обвързаността между фондовите борси и опасения от агресивни високочестотни търговци. Освен това в много
случаи инвеститорите искат информация и отношение, което само човек може да им осигури.
Вътрешен поглед
"Около две трети от нашите сделки се осъществяват чрез високочестотна търговия. Така обаче човек губи част от
вътрешния поглед върху нещата", отбелязва Дейвид Брукс, инвестиционен мениджър в Boston Company Asset
Management. Инвеститорите посочват като основна полза от традиционната търговия възможността за продажба на
големи пакети акции, особено на слабо търгувани фирми, без сделката да попада в полезрението на други купувачи.
Брокерите разполагат с редица компютърни програми, създадени с цел да осъществяват сделки по начин, който ще ги
направи малко забележими, основно като ги разделят на много малки транзакции. Същевременно има и софтуер,
създаден за проследяване на точно такива движения на пазара. Това води до риск инвеститорът в крайна сметка да
купува по-скъпо или да продава по-евтино от планираното заради намеса на други играчи. През последните години
освен това няколко пъти се появиха сериозни технически проблеми с електронната търговия на някои борси, което също
подкопава доверието в тях.
Вестник Класа
√ Актуализацията на бюджета е приета на първо четене с гласовете на ГЕРБ и ДПС
Парламентът прие на първо четене актуализацията на държавния бюджет за 2014 година след дебати, продъбжили до
около 20 часа на 29 юли. Предложението внесено от Министерския съвет, мина с гласовете на ГЕРБ и ДПС. "За" гласуваха
117 народни представители, а 61 депутата - "против". По време на гласуването депутатите от БСП скандираха "горчиво",
визирайки новото партньорството между ГЕРБ и ДПС, стана ясно от директното предаване по БНТ.
Кабинетът предлага увеличение на дефицита от 1,8 до 2,7 процента от БВП и увеличение на тавана на държавния дълг с
до 3,4 милиарда лева. Увеличаването на дефицита се налага заради намаляване на приходната част с 500 млн. лв. и
допълнителните 225 млн. лв. за НЗОК. Предвидена е и държавна гаранция от 2 млрд. лева във Фонда за гарантиране на
влоговете.
За ревизия на държавните пари се обяви и президентът Росен Плевневлиев, според който това ще улесни работата на
служебния кабинет.
Още при внасянето на законопроекта социалистите се обявиха категорично против предложения сериозен ремонт на
бюджета. Те подкрепиха само за промяна на бюджета на Здравната каса, за което ГЕРБ, БСП и ДПС постигнаха съгласие и
бюджетът й ще бъде увеличен с 225 млн. лева.
Финансовият министър в оставка Петър Чобанов мотивира предложението си за актуализация с думите, че трябва да се
остави възможност да има буфери в момент, когато общественото доверие в институциите е сериозно разклатено.
„Трябва да покажем, че съществува възможност при евентуален шок да се реагира бързо. За да може това да се случи, са
необходими фискални буфери", аргументира се още той.
Според председателя на парламентарната група на БСП Атанас Мерджанов, актуализацията на бюджета не е на
кабинета "Орешарски", а на президента Росен Плевнелиев и е белег за създаването на нова коалиция между ГЕРБ и ДПС.
Той определи ремонта на държавните финанси като "опит да се узакони един грабеж". Той дори призова премиера в
оставка Пламен Орешарски да отговори като финансист дали държавата може да функционира нормално без
предложената актуализация.
По предложение на ГЕРБ, по всяка вероятност в понеделник следващата седмица народните представители ще обсъдят
внесеното от ГЕРБ предложение служебното правителство да може да сключва договори за външни заеми, които
впоследствие да се ратифицират от парламента. В тази връзка от името на БСП Мая Манолова заяви, че подобно
разрешение би представлявало "подписване на празен чек" за служебното правителство и ако то бъде прието, БСП ще
сезира Конституционния съд.
√ Министерството на финансите се допитва до бизнеса относно облагането с ДДС
Министерството на финансите започва публична консултация за подобряване на облагането по Закона за данък върху
добавената стойност (ДДС), съобщиха от ведомството. Чрез въпросник, който е публикуван на интернет сайта на
министерството, заинтересованите данъчно задължени лица могат да дадат предложения за подобряване на
законодателството в тази област.
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Чрез събраните аргументирани становища и предложения се цели отстраняване на възникнали трудности по
прилагането на закона, както и минимизиране на разходите, съответно облекчаване на административната тежест на
засегнатите данъчно задължени лица. Събирането на мнения и информация е съществена част от процеса на
повишаване на прозрачността и обезпечаването на практическата приложимост на облагане с ДДС, допълват от
министерството.
Между въпросите, по които става допитването, са: „Създава ли предпоставки за нееднозначно тълкуване и прилагане
настоящият ред за формиране на данъчната основа при бартерни сделки, когато страните не са придали парично
изражение на възнаграждението в натура?" и „Режимът за касова отчетност следва ли да бъде облекчен по отношение
на задължителните условия, на които трябва да отговарят лицата, които желаят да го прилагат?".
Вестник Сега
√ Данъчните престъпления са станали абсолютен хит
Заради честите кадрови и законови промени институциите не могат ефективно да се борят с икономическите
злоупотреби, призна МВР
Данъчните, митническите и престъпленията във финансово-кредитната система са основните прояви на организираните
банди у нас. Институциите не успяват да организират ефективна съпротива срещу тази престъпност, като причината за
тяхната безпомощност са постоянните законодателни и кадрови промени. Това става ясно от отчета на МВР за първите
шест месеца на 2014 г.
"Продължаващите реформи в сектора за сигурност и в областта на контрола по спазване на фискалната дисциплина все
още затрудняват интегритета между отделните държавни органи за решително и ефективно противодействие", пише в
отчета. От него става ясно още, че данъчните престъпления не са най-масовите, но за сметка на това са най-приоритетни
за организираната престъпност вероятно защото от тях печалбата е най-голяма. Едва 10% от всички 56 918 престъпления
са квалифицирани като "икономически", но "основните проявления на организираната престъпност са в сферите на
престъпленията с пряко отражение върху фиска - данъчни, митнически и във финансово-кредитната система".
Прокуратурата също не може да се похвали с особени успехи в борбата с данъчните престъпления, става ясно от доклада
й за 2013 г. Държавното обвинение е постигнало 113 ефективни присъди и 1369 условни. На пробация са осъдени 142
души, а на глоба 309 души. В същото време от прокуратурата са записали, че само разследванията за измами с ДДС са
5175. В тази статистика обаче се отчита спад на тези престъпления.
Факт е, че през последната година правителството на Пламен Орешарски направи поредица от неудачни кадрови
промени в Агенция "Митници", които се отразиха на работата й. От близо година митниците нямат зам.-директор,
отговарящ за митническото разузнаване, което е ключово за борбата с контрабандата. В началото на миналата година на
поста бе назначен Румен Данов. Той обаче се задържа там само месец и бе уволнен от премиера Пламен Орешарски,
който обясни, че "информацията, която има при мен за него, не е благоприятна". После на негово място бе назначен
Николай Попов, който обаче се оказа с отнет през 2009 г. допуск до класифицирана информация заради ненадеждност.
Тогава проверка на ДАНС показа, че са налице данни за укриване или даване на невярна информация от Попов, както и
факти и обстоятелства, които биха дали възможност за изнудването му. Тъй като без допуск Попов не може да бъде зам.директор на митниците, той бе преназначен за съветник на финансовия министър Петър Чобанов. Твърди се, че
продължава дистанционно да управлява този ресор в Агенция "Митници" и затова не се назначава титуляр.
Още през юли 2013 г. депутатът от БСП и бивш зам.-министър на финансите Георги Кадиев постави остро въпроса на
Петър Чобанов. "Агенция "Митници" няма нито един зам.-директор с изключение на настоящия, който е и.д. директор.
Как точно работи тази агенция, не ми е ясно. Там няма зам.-директор по митническо разузнаване и разследване. Как се
бори с контрабандата, на мен не ми е ясно. Кога ще станат тези неща? Как ще изпълняваме приходи? За НАП да не
говорим - "давам ви Койка, вземам Галя". Това е политиката, която се прави в НАП в момента. Нищо и половина",
коментира Кадиев. През май тази година той изчисли, че 30% от горивата в България са контрабандни. А сегашната
актуализация на бюджета потвърждава прогнозите му - една от основните причини за нея е, че се очаква митниците да
не изпълнят очакваните приходи с около 500 млн. лева.
При данъчните тази година действат две ключови законови промени, от които се очакват големи приходи - въведено бе
обратно начисляване на ДДС и фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск. Правителството
планира до края на годината от тях да постъпят общо 600 млн. лв. През юни зам.-министърът на финансите Людмила
Петкова бе оптимистично настроена. "Положителният ефект при първата мярка се изчислява на около 25 млн. лв. на
месец, като очакванията за цялата година са за 400 млн. лева", каза тя. По отношение на фискалния контрол Петкова
каза, че за първите пет месеца на 2014 г. са проверени около 500 хил. тона рискови стоки, проверяват се всички
транспортни средства до ГКПП-та с Гърция и Румъния и предстои откриването на няколко нови фискални пункта на
пристанищата във Варна и Бургас. "Допълнителни усилия се полагат при осъществяване на контрол върху всички
транспортни средства, с които се превозват зърнени и технически култури. Като резултат от всички предприети действия
се надяваме показателят ДДС на индекса значително да се подобри и при изчисляването му за 2014 г. негативната
тенденция да се обърне", заяви заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. Прогнозата й доста се различава
от констатациите в отчета на МВР.
Похвали
Според изявление на вътрешния министър Цветлин Йовчев отпреди два месеца МВР, ДАНС и прокуратурата са
предотвратили щети за бюджета за около 145 млн. лв. Той обаче уточни, че ревизиите още не са приключили и
3

оценяването продължава. В началото на март пък ДАНС и спецпрокуратурата обявиха, че при мащабна акция са разбили
три организирани групи, нанесли щети за около 30 млн. лв.
√ КЗК поиска промяна в модела на здравното осигуряване
И гражданите трябва да имат думата при определянето на цените и обемите на медицинските услуги, смята
антимонополната комисия
Пациентите трябва да участват в договарянето на цените и обемите на медицинските услуги. Препоръката е на
Комисията за защита на конкуренцията, която се е самосезирала за правилата на конкуренция на Закона за здравното
осигуряване и свързаните с него нормативни актове. При този модел на задължително здравно осигуряване следва да се
осигури участието на всички страни, засегнати от актовете на договаряне с НЗОК, смята антимонополната комисия. Не е
ясно защо КЗК се е заела с проучването на този въпрос точно сега, след като този тип договаряне между здравната каса и
съсловните организации се прави от години и не се променя въпреки периодичните призиви моделът да се промени.
Според действащия закон за здравното осигуряване пациентите имат свой представител в 9-членния Надзорен съвет на
НЗОК. В същото време обаче преговорите за условията по Националния рамков договор се провеждат от 10
представители на лекарския или зъболекарския съюз и 10 представители на НЗОК, за които обаче няма изрично условие
да са от пациентските организации. В този смисъл единствено гарантирано по закон е представителството на двата
съсловни съюза - на лекарите и на стоматолозите.
Според КЗК при сегашния модел на здравно осигуряване в договарянето на цените и обемите на здравните дейности и
услуги трябва да участват всички страни, които са засегнати от актовете на здравната каса. Проучването установи, че
съсловните съюзи на лекарите, зъболекарите и фармацевтите - съответно БЛС, БЗС и БФС, не биха могли да създават
права и задължения за лица, които не са страни по тези актове, добавят от антимонополния орган.
При договарянето трябва да участват и болниците и лечебни заведения за извънболнична помощ - медицински и
здравни центрове и др., които сега също не участват в преговорите. Фармацевтичният съюз не може да се договаря от
името на търговците на дребно и затова аптеките също трябва имат свой представител при договарянето с НЗОК, казват
от КЗК.
Според Центъра за защита правата в здравеопазването в договарянето трябва да участват не съсловните организации, а
самите изпълнители на медицинска помощ, т.е. - личните лекари, специалистите, болниците, стоматолозите и аптеките
да излъчват свои представители, които да договарят с касата условията, цените и обемите на медицинската помощ. Този
подход би ангажирал в много по-голяма степен отговорността на изпълнителите на медицинска помощ и би премахнал
много от съществуващите сега противоречия, смятат от неправителствената организация. Подобна теза защитава и
сдружението на общопрактикуващите лекари, които смятат, че действащата нормативна уредба определя БЛС като
монополист в договарянето. Самият съюз обаче определя като основополагаща и неопровержима ролята си в
приемането на обеми, условия и цени в рамките на задължителното здравно осигуряване. Различна от тази политика би
била деструктивна за функционирането на здравната система, смятат още оттам.
Любопитно е, че центърът за защита правата в здравеопазването, който е пациентска организация, защитава позицията,
че не е необходимо пациентските организации да участват в този процес. От една страна, техните интереси по
дефиниция се защитават от здравната каса, от друга страна - представителят на пациентите в надзора може да участва в
преговорите със съсловните организации, смятат оттам.
ПРЕПОРЪКА
Особено важно е в Закона за здравното осигуряване и свързаните с него нормативните актове да се регламентира
процедурата за вземане на решения, е позицията на антимонополната комисия. Според членовете й трябва по
недвусмислен начин да се гарантира надлежно представителство на всички стопански субекти, засегнати от
нормативните актове, с които се определят обемите и цените на медицинските дейности и здравните услуги.
Вестник Монитор
√ ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Новите директни плащания са предизвикателство за ЕС
Прилагането на новите параметри на директните плащания е предизвикателство за всички държави членки на ЕС. Това
заяви вчера министърът на земеделието и храните в оставка проф. Димитър Греков при представянето на концепцията
на МЗХ, съобщи Фокус.
Тя предвижда в допълнение към прилагането на Схемата за преразпределително плащане въвеждане и на прогресивно
намаление и таван на субсидията, която може да получи един земеделски стопанин. Проф. Греков допълни, че
опростяване на изискванията и достигането на подпомагането до повече земеделски стопани, които имат нужда от него,
се предвижда да се постигне чрез продължаване на прилагането на Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) до 2020
г. и въвеждане на Схемата за дребни земеделски стопани. С цел стимулиране навлизането в сектора на млади фермери
от 2015 г. ще бъде въведена отделна схема за млади земеделски стопани, които започват дейност в земеделието.
Браншовите аграрни организации заявиха есъгласието си с предложената от МЗХ концепция за прилагане на директните
плащания от 2015 г.

4

Списание Мениджър
√ Кредитирането може да подкрепи ръста на българската икономика
Паричната статистика на БНБ показва видимо нарастване на кредитите през май, с 1.8% на годишна база, за четвърти
пореден месец.
„Въпреки дефлацията, нестабилната политическа ситуация и леко растящия среден лихвен процент през май, кредитите
за бизнеса се увеличават. Ако тези задържащи кредитирането фактори се подобрят, може да се очаква темпът
кредитирането да се ускори, което на свой ред би подкрепило ръста на реалната икономика“, коментира
икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев.
В анализа на Райфайзенбанк е отбелязано също така, че на годишна база нарастват депозитите в унисон с тенденция от
2009-та година насам. Натрупаните значителни спестявания са отлична база за икономически растеж, който засега се
задържа главно поради политическата нестабилност в страната и региона, наред със забавата в икономическото
възстановяване на Европа.
Анализът на Райфайзенбанк отчита, че индустриалното производство расте за осми пореден месец на годишна база,
докато при строителството и вътрешната търговия се наблюдава спад, дължащи се на намаление при сградното
строителство (-9,5% - за април 2014 г. на годишна база) и свиващата се търговия на едро (-16,4% - за април 2014 г. спрямо
същия период м.г.).
„През април месечният индекс на индустриалното производство продължи да нараства до 105,8. Незначително се
повиши и средната стойност на индекса за последните дванадесет месеца в съответствие с тенденцията на много слаб
растеж от август м.г. насам. Тази тенденция определено показва възстановяване от кризата, въпреки по-бавните темпове
от очакваното“, коментира Калчев.
„Основен двигател на тези положителни процеси беше преработващата промишленост, която също расте за осми
пореден месец на годишна база (3,5% за април)“, допълни експертът.
Целият анализ можете да разгледате ТУК.
investor.bg
√ НСОРБ иска следващият кабинет да въведе общински подоходен данък
Местната власт дава кредит на доверие на бъдещото правителство до пролетта
Реална финансова децентрализация, при която част от данък общ доход да остава в местната власт, поиска
Националното сдружение на общините в република България (НСОРБ) от следващото управление.
Днес организацията разпространи послание към политическите сили и кандидатите за депутати в бъдещото 43-то
Народно събрание.
В него се иска още през 2015 г. да бъде въведен общински подоходен данък за сметка на намаляване на националния.
Припомняме, че местната власт настоява от няколко месеца 2% или 3% от подоходния данък да остава в общините, но
засега не са предприети стъпки това действително да се случи.
Децентрализацията и овластяването на гражданите да стане част от националните приоритети, по които да работи
реално всяко следващо управление, независимо от неговия цвят, се настоява в обръщението.
В него се иска да бъдат приети нови закони за местното самоуправление, местните данъци и такси и местните финанси;
да се промени управлението на еврофондовете в посока прозрачност; да се развие европейски модел на
равнопоставени отношения между местната и централната власт.
Отправя се предупреждение политиците да не застяват общините да осигуряват 80% от услугите за гражданите и бизнеса
с 15% от публичните ресурси, да спрат оправданията на всеки нов кабинет с „лошо наследство”, както и да не се делят
общините на „свои“ и „чужди“.
По отношение на еврофондовете се настоява да бъде прекратена практиката бенефициентите да се третират като „враг”,
както и да се приеме изцяло нова методология за налагане на финансови корекции.
В Пазарджик председателят на сдружението Тодор Попов заяви, че системата на управлението на еврофондовете трябва
изцяло да се промени в посока прозрачност, достъпност и отговорност, съобщи БНР.
Необходими са единни правила и управляващ орган за програмите, ясни правила за финансови корекции и единен
стандарт за одитите, предлага Попов. Той посочи, че в момента различни одитни агенции в България правят едни и същи
проверки и имат различни становища по един и същи казус.
„Ние просто казваме - стига толкова. Искаме да бъдем партньори с всяко едно следващо управление оттук нататък. В
това национално сдружение има кметове от БСП, от ГЕРБ, от ДПС, независими, полузависими, всякакви”, обясни Попов
позицията на НСОРБ.
Сдружението на българските общини е категорично в исканията си и дава кредит на доверие на следващото
правителство до пролетта, допълва той.
„Ние гледаме всичко през бюджета. Силно се надявам да не се стига до там, но ако се стигне, то винаги има и план Б”,
коментира председателят на сдружението.
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