
 

 
 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Класа 
 
√ НАП взе на прицел 3000 фирми заради укриване на обороти 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/201291_%D0%9D%D0%90%D0%9F+%D0%B2%D0%B7%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%
D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BB+3000+%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D1%
80%D0%B0%D0%B4%D0%B8+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%
BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8 
До дни започват масирани проверки за скрити обороти на фирмите, съобщи вчера говорителят на Националната агенция 
по приходите (НАП) Росен Бъчваров. Като причина за проверките той изтъкна, че данъчните са засекли около 3000 
съмнителни отчета. „Нарушителите са предимно търговци на дребно и от различни браншове. Има широк спектър от 
компании, които няма как да са реализирали подадените обороти. От фирмите може би си мислят, че могат да 
продължават да декларират неверни данни, но системата автоматично ги регистрира като рискови“, коментира 
Бъчваров пред „Класа“.  
Това, което сега изследваме, са предимно тези, които са подали стойности доста под приемливите цифри за дадения 
бранш. Но пък има и някои, които са подали необичайно високи обороти, уточни той.  
След задължителното свързване на касовите апарати с НАП декларираните данни на въпросните фирми пораждат 
съмнения за злоупотреби, защото рязко са променили отчетите си - в посока нагоре или надолу. Дистанционната връзка 
не само изважда на светло скрити обороти, но и дава възможност за автоматизирано управление на риска, коментират 
от НАП. „Ние следим всички 300 хиляди фискални устройства в страната. Софтуерът е така конструиран, че ни 
визуализира онези търговци, при които оборотът не отговаря на реалността. Знаем какви са средните обороти в даден 
бранш за даден регион, така че следим всичко много внимателно”, увери Росен Бъчваров.  
Данъчните са извършили 10 000 проверки в рамките на 10 дни и не са установили нарушения при свързването на 
касовите апарати на фирмите в страната с приходната агенция. Припомняме, че данъчната хайка от началото на април 
установи, че около 2000 фирми не бяха успели да спазят срока, поставен от НАП. Заплахата от глоба от 500 лв. при 
повторно нарушение - 10 000 лв., а при трето – затваряне на обекта, ги принуди да въведат електронната връзка с 
приходната агенция. „Не сме проверили дали има връзка между нарушителите от началото на месеца и сегашните 
регистрирани неверни обороти“, уточни за “Класа“ говорителят на НАП. Автоматичното следене спестява много разходи 
на данъчните за десетки проверки на физически екипи. 
 
√ Митниците въвеждат електронна система за ДДС върху горивата 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/201265_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%
B5+%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82+%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8
0%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0++%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%
94%D0%94%D0%A1+%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%85%D1%83+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8
2%D0%B0 
До края на юни 2013 г. ще бъде въведена специална електронна система за ДДС върху горивата, съобщи шефът на 
„Митници" Ваньо Танов, цитиран от сайта LiveBiz. Техническото задание вече е подготвено, като целта е системата да 
обхване всички акцизни стоки. 
„Сега повишаването на цената на горивото не играе никакво значение върху акциза, защото той се плаща върху 
количество", пояснява Ваньо Танов. Това ще ликвидира контрабандата на горивата, сигурен е шефът на агенцията. „Най-
много от някой плавателен съд по Дунав да се прехвърля гориво на рибарски лодки, но това не може да повлияе на 
пазара реално", посочи Танов. Така чрез данъчните и митниците се следи в реално време почти целият процес по 
отношение на горивата - от влизането на цистерната или танкера на територията на страната до продажбата на крайния 
клиент в бензиностанцията. 
От април 2011 г. движението на този вид стоки става с придружителен електронен акцизен документ. Това означава, че 
когато цистерната с гориво напусне един данъчен склад и тръгне към друг, митничарите автоматично получават 
съобщение и очакват стоката да пристигне в същия вид и обем. Горивото се следи не само на входа и на изхода, но и 
вътре в складовете. От 1 април тази година в електронната система е включена и последната брънка от веригата - 
нивомерите на резервоарите в бензиностанциите. Те също са в онлайн връзка с информационната система на 
Националната агенция за приходите (НАП).  
Касовите апарати на бензиностанциите бяха свързани с агенцията още преди година и половина, като ефектът от тази 
мярка само по линия на ДДС за 2011 г. беше над 100 млн. лв. Припомняме, че приносът в републиканския бюджет от 
митническата администрация за 2011 г. е 7 369 800 000 лв. от ДДС от внос, акцизи, мита и глоби. Спрямо 2010 г. 
реализираните приходи са със 772.2 млн. лв., или с 11% повече. Въпреки че физическият обем на вноса остава 
непроменен, по-високите цени са основна причина за ръст на приходите от ДДС. 
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Вестник Капитал дейли 
 
√ Пенсионен популизъм 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/04/16/1808537_pensionen_populizum/ 
Изборите идват след повече от година, но обещанията започнаха да валят още тази пролет. Възможни са едно или дори 
две увеличения на пенсиите през 2013 г., стана ясно от изказвания на вицепремиера и финансов министър Симеон 
Дянков преди празниците. Той потвърди и че минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст пък ще бъде 
увеличена от 1 юни 2012 г., като повишението ще е от 136 лв. на 145 лв. и ще засегне около 736 хил. пенсионери (виж 
карето). 
Едно твърдо обещание 
След последното заседание на Министерския съвет вицепремиерът обяви, че при изготвянето на бюджета за 2013 г. в 
него отново ще бъде заложено отмененото в края на 2011 г. швейцарско правило. Така от следващата година 
увеличаването на пенсиите пак ще бъде обвързано с ръста на инфлацията (50%) и с ръста на производителността на 
труда (50%). "Предишното швейцарско правило имаше главно тежест върху конкурентоспособността и по-малко при 
производителността, с други думи - по-малко върху инфлацията. Сега двете са уравновесени", обясни Дянков. 
Пред сутрешния блок на БНТ "Денят започва" в четвъртък финансовият министър посочи още, че индексирането ще се 
случи "може би май или юни". "За последните 2-3 години заради кризата този индекс не работеше, но от следващата 
2013 г., някъде в края на пролетта, автоматично всички пенсии ще се вдигнат", коментира Дянков. 
И второ потенциално вдигане 
По думите на вицепремиера обаче правителството обмисля и евентуално извънредно повишаване на всички пенсии 
през пролетта на следващата година преди индексирането. Условието това да се случи е ръстът на икономиката през 
2012 г. да е по-висок от прогнозирания от кабинета около процент. "В смисъл, ако имаме ръст на икономиката, 
примерно 2 процента за тази година, което към края на годината се надяваме да се появи по-висок ръст, тогава за 
следващата година ще имаме и допълнителна възможност за увеличение на пенсиите", коментира Дянков. 
Икономическата условност 
При обсъждането на бюджет 2012 г. обаче очакванията за ръст на икономиката бяха доста по-положителни – прогнозата 
в макрорамката към бюджета беше за 2.9% увеличение на БВП. Миналия месец обаче от финансовото министерство 
коригираха съществено предвижданията си – до 1.4% ръст на икономиката за тази година. При това прогнозата им все 
още изглежда доста по-оптимистична на фона на обявените от гуверньора на БНБ Иван Искров в началото на април 
очаквания за едва 0.7% увеличение на БВП. 
През последните седмици прогнозите на Европейската комисия, МВФ и независими икономисти също бяха коригирани в 
посока надолу. Промените не са изненадващи с оглед на очакваната нова рецесия в еврозоната и останалите държави от 
Европейския съюз, която несъмнено ще засегне и българската икономика. 
"Икономисти смятат, че България е застрашена от рецесията в Европа, че страната няма да може да изпълни приходите 
си и трябва да мисли за балансиран бюджет, а това при неизпълнение на приходите означава рязко свиване на 
разходите", коментира в началото на миналата седмица пред "Дарик" и председателят на бюджетната комисия в 
парламента Менда Стоянова. "Аз не мога да твърдя как ще се развиват приходите в българския бюджет в посока на по-
високи приходи от тези, които са планирани. Защото това е евентуалният източник за някакво повишаване на пенсиите", 
допълни тя. 
Предизборният натиск 
Влошаващите се перспективи пред икономиката, на фона на които се случват заявките за вдигане на пенсиите, вече 
станаха причина анализатори да призоват правителството да не се поддава на натиск във връзка с предстоящите през 
2013 г. парламентарни избори. Според независимите икономисти, участващи в инициативата Macro Watch, кабинетът 
трябва не просто да устои на натиска за увеличаване на харченето, но и да вземе мерки за съкращаване на разходите 
още през настоящата година. "Предизборните декларации и обещания вече започнаха", коментира преди седмица 
главният икономист в Института за пазарна икономика Десислава Николова, като визира интервю на вицепремиера за 
"24 часа" от края на март. В него Дянков обяви, че правителството търси средства, с които да финансира вдигането на 
пенсиите с повече от 4% през 2013 г. 
"Очевидно има натиск за предизборно вдигане на пенсиите", смята и икономистът от "Отворено общество" Георги 
Ангелов. "През последните няколко седмици се вижда как се обещава все по-щедро, въпреки че икономическата 
ситуация се влошава", посочва той. 
Според финансовия министър обаче планираното увеличение не е свързано с предстоящия вот. "То не е обещание, то 
просто е задължение в закона", коментира Дянков пред БНТ. "В известен смисъл аз поне съм научил от политическия си 
опит в последните 2-3 години, че всеки ден е изборен ден, всеки ден нещо, ако направиш, което е по-добро за хората, от 
опозицията веднага казват, че е предизборно", посочи той. 
По думите му средства за евентуалното увеличаване на пенсиите биха могли да дойдат и по линия на приватизацията. 
Като пример финансовият министър посочи миноритарния дял на държавата в Българския енергиен холдинг (БЕХ). 
Анализатори обаче припомнят, че средствата от евентуална продажба не би следвало да влязат директно в бюджета. 
"Приходите от приватизация би трябвало да влизат в Сребърния фонд и да не се харчат до 2018 г., каквато е сегашната 
разпоредба, или до 2028 г., както предвижат договорените промени по новия закон", изтъква икономистът от "Отворено 
общество" Георги Ангелов. Освен това той посочва, че като цяло не би трябвало да се използват еднократни приходи, 
каквито биха били тези от приватизация, за финансиране на увеличаването на пенсиите, което е дългосрочна политика. 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/04/16/1808537_pensionen_populizum/


  
Така според него стои отворен въпросът как ще се финансира едно такова увеличение. "Няма да има допълнителни 
приходи в бюджета, нито повече работни места, с които в системата да се вкарат повече осигуровки. Не трябва да се 
забравя и фактът, че предстоят големи плащания по външния дълг в началото на следващата година", подчертава 
икономистът. През януари 2013 г. страната ще трябва да погаси задължения за почти 1.8 млрд. лв. 
 
√ Държавата ще остане длъжник с привилегии 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/04/16/1808552_durjavata_shte_ostane_dlujnik_s_privilegii/ 
Плащанията по търговски сделки да се извършват в 30-дневен срок от получаване на фактурата, предвижда проект за 
изменение на Търговския закон, публикуван на страницата на Министерството на правосъдието. Сега в закона няма 
задължение за своевременно плащане и това е причина за огромна междуфирмена задлъжнялост, както и за неплащане 
от централната и местната власт. 
Според проучване на Българската стопанска камара (БСК) и "Мост финанс мениджмънт" от декември 83% от 
дружествата имат несъбрани вземания, а при повечето те са 10-20% от оборота им. Сред най-големите длъжници към 
бизнеса са държавата и общините. Според същото изследване дълговете на държавата само по изпълнени вече 
обществени поръчки са на стойност 420-470 млн. лв. 
"Вратичка" за обществените поръчки 
Според законопроекта страните по търговска сделка ще могат да уговарят над 60 дни срок за плащане, ако има 
обективна причина или пък такова е "естеството на сделката или услугата". Изключението обаче няма да се допуска, 
когато става дума за обществена поръчка - тогава възложителят ще е длъжен да плати в 30-дневен срок. 
Заобикалянето на тази норма обаче ще бъде възможно, дори когато сделката е сключена след конкурс, ако страните 
уговорят по-дълъг срок за "преглеждане или приемане на стоката или услугата". Тогава изискването за  плащане в 
рамките на месец ще започва да тече след края на уговорения за това срок. И тъй като в проекта не е предвидена горна 
граница за него, теоретично той ще може да се разтяга безкрай във времето. 
Създава се нова разпоредба, с която при забава на парично задължение, ако друго не е уговорено, кредиторът има 
право на обезщетение в размер на законната лихва, както и на разноски за събиране на вземането си в размер на 80 
лева. Парите ще се дължат, без да е необходима покана, а кредиторът ще има право да търси разноски и обезщетение 
за вреди и в по-висок размер. 
Въвеждането на тези правила е аргументирано с Директива 2011/7/ЕС относно борбата със забавяне на плащането по 
търговски сделки. 
"Малката" разлика с отхвърления проект на Орешарски 
В края на ноември депутатите от ГЕРБ отхвърлиха законопроект на Пламен Орешарски и група депутати от БСП, който 
предлагаше кредиторите да имат право да начисляват лихва за забавени плащания по търговски сделки, независимо 
дали са между частни компании или между предприятия и държавни органи. 
В отхвърления проект се предвиждаше сроковете за плащане да не надвишават 30 календарни дни, а при специфика на 
сделката - максимум 60 календарни дни. Записано беше още, че лихвата за забава не може да бъде по-малка от 
законната - основният лихвен процент плюс 10 процентни пункта. 
Кредиторът също имаше право да получи минимална фиксирана сума от 80 лв. и обезщетение за други извършени 
разноски по събиране на вземането. Единствената разлика с подписания от премиера проект е, че вариантът на 
Орешарски не предлага възможност да заобикаляне на задължителния срок за плащане чрез уговорки за "преглеждане 
или приемане на стоката или услугата". 
При отхвърлянето на законопроекта на БСП зам.-председателят на парламентарната група на ГЕРБ Валентин Николов 
обясни гласуването на мнозинството "против" с това, че екип на ГЕРБ също се занимавал с привеждането на 
европейската директива към нашето законодателство. 
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