
 

 
 
 
Асоциация на индустриалния капитал в България 
 
Вестник Класа 
 
√ Тристранният съвет се брои през август 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/205533_%D0%A0%D1%9E%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%91%D0%A1%D0%83%D0%
A1%E2%80%9A%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%85%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%91%D0%A1%D0%8F%D0%
A1%E2%80%9A%20%D0%A1%D0%83%D0%A1%D0%89%D0%A0%D0%86%D0%A0%C2%B5%D0%A1%E2%80%9A%20%D0%A1%
D0%83%D0%A0%C2%B5%20%D0%A0%C2%B1%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%91%20%D0%A0%D1%97%D0%
A1%D0%82%D0%A0%C2%B5%D0%A0%C2%B7%20%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%86%D0%A0%D1%96%D0%A1%D1%93%D0%
A1%D0%83%D0%A1%E2%80%9A 
С кого иска да (не) си партнира правителството в тристранния съвет? Истинският отговор на този драматичен, не само за 
БТПП, въпрос, ще получим в началото на август. Тогава кабинетът трябва да публикува направената проверка на 
документите, които синдикатите и работодателските организации внесоха с кашони тези дни на „Дондуков“ 1. И да 
стане ясно кой ще обсъжда оттук нататък важните решения за бизнеса и работниците. До момента освен правителството 
в тристранката влизаха КНСБ, КТ „Подкрепа“, БСК, Съюзът за стопанска инициатива, БСЧП „Възраждане“, БТПП, КРИБ, 
Асоциацията за индустриалния капитал. С приетите от парламента изменения на Кодекса на труда обаче ситуацията се 
промени. Стана ясно, че тази редица решително ще намалее. От август нататък на „Дондуков“ 2 ще заседават 
работодателски организации, които обединяват браншови и отраслови структури и предприятия, в които са наети по 
трудов договор по-малко от 100 хиляди души. Това автоматично означава, че БТПП, Съюзът за стопанска инициатива и 
БСЧП „Възраждане“ ще коментират решенията в ролята си на странични наблюдатели. Без да могат да връчват 
предложенията си на кабинета и да ги защитават на „Дондуков“ 2. Подобна странична позиция очаквано не се хареса на 
работодателите, които поискаха БТПП да остане в тристранката. Ситуацията тогава се нажежи допълнително, защото 
самата Търговска палата в лицето на нейното ръководство заяви, че се чувства дискриминирана. А БСП влезе в ролята на 
говорител на общественото мнение и призова да не бъдат противопоставяни работодателските организации на малки и 
големи. В битката за „честта на институцията“ се включи активно и президентството. В края на миналата година Георги 
Първанов наложи вето над промените. Последното очаквано не повлия на парламента и той не ги отмени.  
Защо изобщо се поведе тази битка за НСТС? Официалната версия е, че така се въвеждат европейски критерии за 
представителност. Неофициалната е, че на обсъжданията на тристранката е прекалено шумно и при толкова участници 
трудно се постига консенсус. Критиките към властта пък идват точно след тези обсъждания, а това очевидно уморява 
управляващите, които не искат да губят енергия в излишни спорове, нито пък да си провеждат реформите в твърде 
„враждебна“ обстановка. Ако последното е вярно, а не просто поредните впечатления на участници, разказани на маса, 
излиза, че трънчето в окото може да не е БТПП, а КТ „Подкрепа“ примерно. Синдикатът е известен с опозиция на част от 
решенията на правителството, както и цветните квалификации на финансовия министър, който е лицето на реформите. 
Дали ще се намерят основания да се създадат проблеми на синдиката, или това са поредните политически интриги, ще 
стане ясно в отпускарския сезон.  
Това, което вълнува гражданите обаче, е не толкова кой за какви позиции се бори, а какви решения се взимат в 
тристранката.  
 
dnesplus.bg 
 
√ 450 младежи търсещи работа посетиха трудовата борса във Варна 
http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=572069 
В зала ”Палас прес” на Двореца на културата и спорта Варна се проведе Младежка трудова борса, организирана от 
Агенцията по заетостта, Дирекция “Регионална служба по заетостта” – Варна и Дирекция “Бюро по труда” - Варна. 
Борсата е част от Националната инициатива “Работа за младите хора в България”, която се реализира през периода 
2012-2013 година в съответствие със Стратегия Европа 2020.  
Гости на младежката борса бяха г-н Данчо Симеонов – Областен управител на Област Варна, г-н Васил Василев–
Председател на СРС на КТ “Подкрепа” Варна, г-н Милчо Близнаков–Председател на Асоциация на индустриалния 
капитал в България, г-жа Веселина Костова–главен експерт в Стопанска камара Варна и г-н Симеон Варчев–Прокурист на 
Двореца на културата и спорта.  
Борсата бе открита от г-н Данчо Симеонов – Областен управител на Област Варна.  
В младежката трудова борса взеха участие 28 големи и ключови работодатели, които обявиха общо 261 свободни 
работни места за машинни инженери, електроинженери, програмисти, специалисти уеб дизайн, оператори на 
компютър, финансови консултанти, търговски представители, строителни инженери, преводачи, специалисти 
топлотехника, офис сътрудници, администратори, продавач-консултанти, готвачи, автомонтьори, сервитьори, бармани, 
спасители, диспечери, работници изолации, тръбари, механици и др. 

http://www.klassa.bg/news/Read/article/205533_%D0%A0%D1%9E%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%91%D0%A1%D0%83%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%85%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%91%D0%A1%D0%8F%D0%A1%E2%80%9A%20%D0%A1%D0%83%D0%A1%D0%89%D0%A0%D0%86%D0%A0%C2%B5%D0%A1%E2%80%9A%20%D0%A1%D0%83%D0%A0%C2%B5%20%D0%A0%C2%B1%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%91%20%D0%A0%D1%97%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B5%D0%A0%C2%B7%20%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%86%D0%A0%D1%96%D0%A1%D1%93%D0%A1%D0%83%D0%A1%E2%80%9A
http://www.klassa.bg/news/Read/article/205533_%D0%A0%D1%9E%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%91%D0%A1%D0%83%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%85%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%91%D0%A1%D0%8F%D0%A1%E2%80%9A%20%D0%A1%D0%83%D0%A1%D0%89%D0%A0%D0%86%D0%A0%C2%B5%D0%A1%E2%80%9A%20%D0%A1%D0%83%D0%A0%C2%B5%20%D0%A0%C2%B1%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%91%20%D0%A0%D1%97%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B5%D0%A0%C2%B7%20%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%86%D0%A0%D1%96%D0%A1%D1%93%D0%A1%D0%83%D0%A1%E2%80%9A
http://www.klassa.bg/news/Read/article/205533_%D0%A0%D1%9E%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%91%D0%A1%D0%83%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%85%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%91%D0%A1%D0%8F%D0%A1%E2%80%9A%20%D0%A1%D0%83%D0%A1%D0%89%D0%A0%D0%86%D0%A0%C2%B5%D0%A1%E2%80%9A%20%D0%A1%D0%83%D0%A0%C2%B5%20%D0%A0%C2%B1%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%91%20%D0%A0%D1%97%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B5%D0%A0%C2%B7%20%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%86%D0%A0%D1%96%D0%A1%D1%93%D0%A1%D0%83%D0%A1%E2%80%9A
http://www.klassa.bg/news/Read/article/205533_%D0%A0%D1%9E%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%91%D0%A1%D0%83%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%85%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%91%D0%A1%D0%8F%D0%A1%E2%80%9A%20%D0%A1%D0%83%D0%A1%D0%89%D0%A0%D0%86%D0%A0%C2%B5%D0%A1%E2%80%9A%20%D0%A1%D0%83%D0%A0%C2%B5%20%D0%A0%C2%B1%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%91%20%D0%A0%D1%97%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B5%D0%A0%C2%B7%20%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%86%D0%A0%D1%96%D0%A1%D1%93%D0%A1%D0%83%D0%A1%E2%80%9A
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http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=572069
http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=572069
http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=572069


По-голям брой работни места обявиха фирмите: “Булярд Корабостроителна индустрия”ЕАД, “Параходство БМФ”АД, 
“Гранд хотел Варна”АД, “ЛЖ”ООД, “Елдом инвест”ООД, “Монтажи Варна”АД, “Пътища и мостове”ЕООД, Българска 
транспортна камара, “Информационно обслужване”АД клон Варна, “Юръпиън Стюдънт Сървисиз” ЕООД, ЗК “Уника”АД.  
Трудовата борса посетиха над 450 търсещи работа младежи със статут на безработни от общините Варна, Аксаково и 
Белослав, от които 40 младежи завършили професионално обучение “Администратор в хотелиерството” по проект 
“Реализация II”.  
На обособения щанд на Агенция по заетостта на младежите бяха представени възможностите за участие в проект 'Ново 
начало - от образование към заетост' по схема 'Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за 
стаж” на Оперативната програма 'Развитие на човешките ресурси' и за кандидатстване чрез EURES . 
Със щанд участва и КТ „Подкрепа” Варна, където представи пред младежите възможностите на своя проект „Подкрепа 
за достоен труд”. 
Осъществен бе директен подбор на място от работодателите на 42 търсещи заетост лица. 
 
chernomore.bg 
 
√ 42-ма безработни бяха устроени на работа 
http://www.chernomore.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=25704:42-&catid=54:2009-03-18-08-35-18 
42-ма безработни успяха да се устроят на работа на Младежката трудова борса, която се проведе в Двореца на културата 
и спорта, съобщиха от Регионалната служба по заетостта. В нея взеха участие 28 големи, ключови работодатели. Те 
обявиха общо 261 свободни места за машинни инженери, електроинженери, програмисти, специалисти уеб дизайн, 
оператори на компютър, финансови консултанти, търговски представители, строителни инженери, преводачи, 
специалисти топлотехника, офис сътрудници, администратори, продавач-консултанти, готвачи, автомонтьори, 
сервитьори, бармани, спасители, диспечери, работници изолации, тръбари, механици и др. Най-много позиции 
предложиха фирмите “Булярд Корабостроителна индустрия”ЕАД, “Параходство БМФ”АД, “Грандхотел Варна”АД, 
“ЛЖ”ООД, “Елдом инвест”ООД, “Монтажи Варна”АД, “Пътища и мостове”ЕООД, Българска транспортна камара, 
“Информационно обслужване”АД клон Варна, “Юръпиън Стюдънт Сървисиз” ЕООД, ЗК “Уника”АД. 
Трудовата борса бе посетена от над 450 търсещи работа младежи със статут на безработни от общините Варна, Аксаково 
и Белослав. 40 от тях са завършили професионално обучение “Администратор в хотелиерството” по проект “Реализация 
II”.  
На обособения щанд на Агенция по заетостта на младежите бяха представени възможностите за участие в проект „Ново 
начало - от образование към заетост“ по схемата „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност 
за стаж” на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ и за кандидатстване чрез EURES. С щанд участва и 
КТ „Подкрепа” - Варна. Синдикатът представи пред младежите възможностите на своя проект „Подкрепа за достоен 
труд”. 
Сред официалните гости на младежката борса бяха областният управител Данчо Симеонов, председателят на СРС на КТ 
“Подкрепа” - Варна, Васил Василев, председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България Милчо 
Близнаков и др. 
Борсата бе организирана от Агенцията по заетостта, Регионалната служба по заетостта и бюрото по труда във Варна. Тя е 
част от националната инициатива “Работа за младите хора в България”, която се реализира през периода 2012 - 2013 г. в 
съответствие със Стратегия Европа 2020. 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
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√ Нагоре, близо до дъното 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/05/31/1837743_nagore_blizo_do_dunoto/ 
С едно място нагоре, но все още много близо до дъното. Така може да се определи оценката за България в Годишника 
на световната конкурентоспособност, който се изготвя от швейцарския Институт за развитие на управлението (IMD). С 
общо 48.45 точки през 2012 г. България се нарежда на 54-то място от 59 икономики. Въпреки лекото подобрение спрямо 
миналата година (55-а позиция) страната остава една от най-неконкурентоспособните в света. С по-ниски показатели са 
само Аржентина, Украйна, Хърватия, Гърция и Венецуела, а Румъния ни води с една крачка. 
Дългосрочни негативи 
Докладът се базира на 329 критерия, които показват как се развива икономиката, колко ефективно работят и каква среда 
създават правителството и бизнесът и какво е качеството на инфраструктурата. От всичките четири групи показатели 
България отчита леко подобрение единствено при инфраструктурата (от 53-то на 52-ро място). 
Като цяло обаче съществуват много дългосрочни икономически негативи, които предопределят ниската позиция на 
страната, смятат от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД), който е партньор на IMD по доклада в частта за 
България. Сред тях са лошото общо качество на инфраструктурата, липсата на добро управление, стабилен правов ред и 
правоприлагане. Тези негативи бяха замаскирани в миналото, но изпъкнаха по време на кризата, посочват от ЦИД. 
Особено сериозно е положението по отношение на научно-техническата и иновационната инфраструктура, 
образованието и здравеопазването, които не бяха подобрени в силните години преди кризата. Същите констатации 
направи и вчера Eвропейската комисия в коментарите си по конвергентната програма на България до 2015 г. 
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Корупцията, слабата съдебна система и по-високата зависимост от държавните разходи наскоро станаха причина 
България да отстъпи с една позиция в класацията по икономическа свобода на фондация Heritage. Със своето 61-во 
място страната все пак остана над средното ниво в глобален мащаб, изпреварвайки Румъния, Полша и Франция. 
С две места надолу България слезе и по условия за правене на бизнес. В класацията Doing Business на Световната банка 
тази година страната заема 59-о място от общо 183 страни. 
Силни страни 
Все пак в някои области България е доста нагоре, показва докладът на IMD. По показателя ниски разходи за живот 
например страната получава най-високата оценка. Положително се оценяват също 10-процентната ставка на 
корпоративния данък, както и високите мениджърски заплати. В сферата на инфраструктурата България е високо в 
класацията по инвестиции в телекомуникации. 
Какво търсят инвеститорите 
Като част от изследването българските фирми са били помолени да посочат до пет показателя, които смятат за основен 
фактор за привлекателност на икономиката. Резултатите показват, че най-атрактивен за инвеститорите е данъчният 
режим. Той е бил посочен от 73.9% от запитаните. Докато това едва ли е изненадващо, по-любопитен е вторият най-
посочван фактор - компетентността на правителството (58.7%). Челната петица се допълва от ефективните трудови 
отношения, високото ниво на образование и достъпа до финансиране. 
Отново на върха 
В общата класация на IMD за поредна година като най-конкурентоспособна икономика е определен Хонконг (100 точки). 
На малко разстояние след него се нареждат САЩ (миналата година си делеше първото място с Хонконг) и Швейцария 
(която се придвижва с две позиции нагоре). В челната десетка присъстват три европейски страни - Швейцария, Швеция и 
Германия. Всички те са основно експортно ориентирани и прилагат строга финансова дисциплина, посочват от IMD. В 
същото време резултатите на Ирландия, Исландия и Италия показват, че шансовете на тези страни за икономическо 
възстановяване се подобряват, докато Испания, Португалия и Гърция продължават да отблъскват инвеститорите. 
Назад към икономически национализъм 
В някои страни се увеличава скептицизмът към глобализацията и нуждата от икономически реформи. Това става ясно от 
проучване, проведено сред 4200 представители на бизнеса, което формира една трета от критериите в годишника. 
Докато Ирландия, скандинавските страни, Чили, ОАЕ и повечето азиатски икономики са привърженици на 
глобализацията, доста по-негативно е отношението към нея в Гърция, Русия, голяма част от Източна Европа, Латинска 
Америка и дори Франция. На икономическите реформи се гледа по-благосклонно в Ирландия, нововъзникващите 
азиатски икономики, Катар, ОАЕ, Швейцария и Швеция. Доста по-слаба е инерцията за промени обаче в Аржентина, 
Чехия, Испания и Франция. 
"Рецесията направи световната икономика по-разпокъсана и разнородна отпреди", смята директорът на Центъра по 
световна конкурентоспособност към IMD Стефан Гарели. Според него нововъзникващите икономики разчитат на 
вътрешното потребление и на водещите си компании, за да се изолират от икономическата несигурност в останалата 
част от света. В същото време "потъващите" развити икономики отново залагат на индустриализацията. "И в двата случая 
се наблюдава завръщане към икономически национализъм, а изкушението да се прилагат протекционистични мерки е 
голямо", посочва Гарели. 
 
√ Банковите печалби отново се свиват 
http://www.capital.bg/biznes/finansi/2012/05/31/1837769_bankovite_pechalbi_otnovo_se_svivat/ 
Замръзналото кредитиране и обезценките срещу нередовни заеми отново спънаха ръста на печалбите в банковата 
система. След като през първите три месеца на годината секторът отчиташе невиждани отпреди кризата двуцифрени 
годишни темпове на растеж на финансовия си резултат, през април тенденцията се обърна. Според публикуваните от 
БНБ надзорни данни в края на месеца общата печалба, реализирана от опериращите на пазара 31 финансови 
институции, е 202.7 млн. лв., което е с 5.23% по-малко в сравнение с година по-рано (БНБ дава информация за отделните 
банки само на тримесечна база). Отчетената само за април печалба от 27 млн. лв. пък е наполовина по-ниска от 
реализираните през март 58 млн. лв. 
Обичайните заподозрени 
Основните "виновници" за свиването на печалбата са добре известни – от една страна, застиналият заради кризата 
кредитен пазар не генерира достатъчно нови приходи както от лихви, които са основният източник на постъпления за 
системата, така и от такси и комисиони. От друга, продължаващото влошаване на кредитните портфейли на банките, 
макар и да е доста по-умерено в сравнение с бурния ръст от първите години на кризата, продължава да държи високи 
разходите за обезценки, които подкопават финансовия резултат на сектора. През изминалия месец например разходите 
на банките за покриване на загуби от нередовно обслужвани заеми са били на обща стойност 106 млн. лв. За сравнение, 
през март, когато системата отчете 11.7% годишен ръст на печалбата, обезценките в системата са били в размер на 89 
млн. лв. Цифрите за февруари бяха съответно впечатляващите 34.7% годишен ръст на печалбата и обезценки за общо 58 
млн. лв. 
Свиването на приходите 
В редовното си месечно прессъобщение за състоянието на банковата система от БНБ посочват, че направените през 
април разходи за обезценки са изцяло покрити от генерирания от банките нетен лихвен доход в размер на 217 млн. лв. 
При него обаче също се наблюдава негативна тенденция спрямо отчетените през март 224 млн. лв. Свиването се 
забелязва и на годишна база, като в края на април нетните доходи от лихви в системата са с 8.25% по-малко спрямо 
отчетеното за април 2011 г. Междувременно свиване се наблюдава и по отношение на нетните доходи от такси и 
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комисиони в сектора. Само за изминалия месец общият им обем е 61 млн. лв. в сравнение с 65 млн. лв. за март. 
Символично кредитиране 
Намаляващите приходи всъщност не са изненадващи, доколкото кредитната дейност на банките остава доста слаба. 
Действително статистиката отчита увеличаване на обемите във всички сегменти на кредитния портфейл (с изключение 
на експозициите към централни правителства), но то е минимално и все още крайно недостатъчно за раздвижване на 
замръзналото в кризата кредитиране. Всъщност обаче според данните на БНБ в основната си част отчетеното през 
последния месец нарастване в обема на брутните кредити и аванси в системата със 741 млн. лв. до 65.5 млрд. лв. се 
дължи на увеличението с 489 млн. лв. на експозициите към кредитни институции. 
При финансирането на нефинансовите компании от реалния сектор обаче ръстът на портфейла през април е със 
скромните 197 млн. лв., което представлява увеличение с 0.5% на месечна база. В сегмента на дребно отчетените 
нараствания на обемите през месеца са още по-малки – със съответно 14 млн. лв. (0.2%) при ипотечните и с 12 млн. лв. 
(0.1%) при потребителските заеми. 
Депозитно нарастване 
За разлика от кредитирането привлечените средства в банковата система запазват стабилните си темпове на нарастване. 
Според статистиката през април депозитите на граждани и домакинства в банките са се увеличили с 292 млн. лв. до 33.1 
млрд. лв., като отчитат ръст от 0.9% на месечна база. Още по-съществено е регистрираното през месеца нарастване в 
обема на спестяванията на бизнеса с 2.52%. В номинално изражение увеличението е с 533 млн. лв. до 21.7 млрд. лв. 
Запазващата се тенденция към спестовност продължава да рефлектира и в общата структура на привлечените от банките 
средства. "Местните източници на финансиране продължават да се увеличават и в края на април формират 81.5% от 
общата сума на привлечения ресурс", отбелязват от БНБ. В съобщението си от централната банка посочват още, че този 
растеж допринася и за увеличаването на ликвидните активи в системата, като към края на април коефициентът им 
достига 25.88% (в сравнение с 25.75% към края на март). 
И още малко показатели 
През изминалия месец статистиката отчита и нарастване в общата сума на активите в банковата система – със 741 млн. 
лв. до 78.6 млрд. лв. Това представлява ръст от 0.95% на месечна и 5.97% на годишна база. Балансовият капитал на 
сектора пък се е увеличил с 0.25% (27 млн. лв.) спрямо март и достига 10.6 млрд. лв., като нарастването се дължи на 
емитирания капитал (10 млн. лв.) и на дохода от текущата година, посочват от БНБ. Ръстът на показателя за последната 
година е с 3.71%. Към края на април петте най-големи финансови институции държат общо 51.6% от активите в 
системата, съобщават още от централната банка. 
 
Вестник Класа 
 
√ Бизнесът крие по 2,5 млрд. лв. от данъци за година 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/205468_%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82+%D0
%BA%D1%80%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE+2,5+%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4.+%D0%BB%D0%B2.+%D0%BE%D1%
82+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%86%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%
B0 
Близо 2,5 млрд. лв. е средногодишната стойност на отчетените фирмени нарушения според данъчните ревизии. От 
началото на годината до края на април 441,5 млн. лв. са укритите данъци и осигуровки само в София. Извършени са 1797 
ревизии, като над 80 % от тях са приключили с допълнителни разкрития. Близо 353 млн. лв. е неначисленият и невнесен 
данък върху добавената стойност. Тези цифри съобщи за “Класа“ говорителят на НАП Росен Бъчваров. Освен скритото 
ДДС, ревизорите са установили и предотвратили опити за неправомерно теглене на 12 млн. лв. данъчен кредит.  
Ревизиите за последните три години са намалели с около една четвърт, посочиха още от данъчните. Тенденцията е за 
спад на техния брой за сметка на увеличаване на допълнително разкритите задължения, поясни Бъчваров. От над 20 000 
данъчни ревизии средно годишно до преди четири пет години, сега те са 12 000-14 000. Налице е по-качествена оценка 
на риска и посочване на потенциално съмнителните субекти и случаи, похвали се още той. Паралелно с ревизиите се 
извършват средно от по 200 000 – 250 000 проверки. Един голяма част от тях за възстановяване на ДДС. Данъчните ги 
предпочитат пред сложната отнемаща време и скъпоструваща ревизия. За три години са извършени около 700 000 
проверки. Те са три вида – основните за възстановяване на ДДС, за установяване на различни факти и обстоятелства и 
трети вид са т.нар. оперативни проверки. Последните се правят, за да се установи дали се издават касови бележки и как 
функционират дистанционните връзки. Средногодишно оперативните проверки са около 30 000-38 000. В около 25 % от 
случаите, които са обект на ревизии, се стига до отказ за възстановяване на ДДС, като най-честите нарушения са липсата 
на доставка или нередовни документи.  
От началото на годината само в София са укрити корпоративни данъци за повече от 55 млн. лв. Недекларираните и 
невнесени данъци върху доходите на физическите лица са в размер на 16 млн. лв. Ревизорите са засекли допълнително 
и над 4,5 млн. лв. невнесени осигуровки. Рекордьори в укритите задължения са фирмите в търговия на едро, показват 
ревизионните доклади на столичните инспектори. 150 млн. лв. са начетени за 339 търговци от началото на годината от 
отрасъла. От приключилите 112 ревизии в търговията на дребно инспекторите установили над 18,6 млн. лв. 
допълнителни задължения към хазната. В строителството са приключили 288 ревизии, като са предотвратени щети за 
бюджета в размер на 117 млн. лв. През първите четири месеца на годината обект на проверка са били още автомобилни 
превозвачи, фирми, занимаващи се с производство и търговия с горива, туроператори, зърнопроизводители, 
предприятия за дърводобив и търговия с дървен материал. Най-големи са задълженията при търговците с горива. 
Средно по 850 хил. лв. са се опитали да скрият проверените от този бранш. С ревизионни актове за 130,5 млн. лв. са 
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приключили пък проверките на други 949 лица, които не попадат в т. нар. рискови браншове. „Размерът на установените 
злоупотреби е тревожен. Затова няма бранш, който да остане извън нашето полезрение. Контролната дейност в ТД на 
НАП-София няма кампаниен характер, по-скоро тя е ежедневна, рутинна и методична. И в никакъв случай не можем да 
гарантираме спокоен сън на онези, които заобикалят законите и ощетяват хазната”, каза по повод приключилите 
ревизии Бойко Атанасов, директор на ТД на НАП-София. 
 
Вестник Сега 
 
√ Бизнесът се оплака на депутатите от ДДС тормоз 
http://www.segabg.com/article.php?id=602646 
Сблъсъкът между "бели" и "черни" фирми на данъчния фронт става все по-жесток. Вчера НАП отчете страховити данни 
за мащабите на данъчните измами, а ден по-рано 70 браншови организации поставиха остро въпроса с превръщането на 
коректните данъкоплатци в изкупителна жертва на опитите на НАП да напълни хазната и да се справи с престъпленията 
срещу бюджета. И Европейската комисия в последната си оценка за Националната програма за реформи посочва, че 
"данъчната система в България се характеризира със значително неплащане на данъци и ниска административна 
ефективност". 
Само за 4 месеца и само в София при 1789 ревизии са хванати укрити данъци и осигуровки за 441.5 млн. лв., отчете 
столичната НАП вчера. Тези данни показват едновременно, че криенето на данъци остава "масов спорт" и че масираният 
контрол е единственият начин да се охлади интересът към него. 
В същото време фирмите твърдят, че положението с ДДС вече става непоносимо. На среща в Народното събрание в 
присъствието на депутати и представители на НАП, МФ, МВР, съда, прокуратурата и др. 80 браншови организации са се 
оплакали от данъчния терор и са поискали спешни законодателни мерки срещу задържането на стотици милиони 
левове данъчен кредит, безкрайните ревизии, противоречивите тълкувания на правилата от служителите на НАП и 
кошмара за съвестните данъкоплатци, наречен "солидарна отговорност". "В България на всяка фирма може да бъде 
съставен ревизионен акт и да й бъдат блокирани банкови сметки и имущество, защото някъде по веригата от доставки 
има друга фирма, присвоила ДДС. Това съсипва хиляди работещи предприятия в България, като води до спиране на 
работа, съкращаване на работни места, отлив на инвестиции и като цяло вреди на икономиката", обясни зам.-шефът на 
БСК Димитър Бранков.  
По силата на "солидарната отговорност", когато някой по веригата е източил ДДС, изрядното дружество не може да си 
получи данъчния кредит. "Цялата информация е в НАП, а вместо да се гони този, който не е внесъл ДДС, се гони този, 
който го е внесъл. Оказва се, че ние трябва да знаем дали нашият доставчик си е внесъл ДДС, като че ли на нас го е 
внесъл", коментира Кирил Вътев, председател на Асоциацията на месопреработвателите. Проблемът е особено остър в 
секторите, смятани за рискови - селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, металургията и др., където 
доставчиците са много и произходът на суровините често е труден за проследяване. На срещата в парламента е 
поискано НАП да направи публичен черен списък на ДДС измамниците, за да може коректните данъкоплатци да се пазят 
от сделки с тях. Ситуацията е толкова драматична, че някои предприемачи дори са настояли да се върне старият данък 
оборот, действал до 1994 г., и да се облага само крайният потребител. Това обаче е невъзможно, защото в ЕС 
добавената стойност задължително се облага с ДДС.  
ЕВРОПРОБЛЕМИ  
Бизнесът за пореден път е поискал данъчната администрация да отговаря на въпроси в определен срок, а становищата, 
които дава, да имат юридическа тежест, защото в момента всеки чиновник на НАП може да даде мнение, различно от 
предния му колега, и да обяви фирмата за нарушител. От Министерството на финансите признали, че от 27 страни в ЕС 
само в България, Гърция, Ирландия и Словения становищата на данъчните не са юридически обвързани. 
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