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Асоциация на индустриалния капитал в България днес в медиите 
 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Бизнесът: Стига скандали! Правителството да се заеме с икономиката, зоват работодатели 
http://www.standartnews.com/news/details/id/91601/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82
%3A‐%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B0‐%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8!  
  
Бизнесът  поиска  стоп  на  скандалите,  а  правителството  да  се  обърне  към  икономиката.  Ако  икономиката  не  бъде 
управлявана, тя ще създава скандали. Този призив от името на българския бизнес отправи председателят на Българската 
стопанска  камара  Божидар  Данев  при  представянето  на  приоритетите  за  2011  г.  на  шестте  национално  представени 
работодателски организации. 
 
Правителството осъществява антикризисните мерки асиметрично, като се забавят предложените от бизнеса, коментира 
той.  Пред  управляващите  има  множество  възможности  за  създаване  на  добра  бизнес  среда,  но  те  могат  да  бъдат 
пропилени заради изборната година, е оценката на бизнеса. Данев алармира и че обществените поръчки са намалели 
наполовина през 2010 година. 
 
И председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България Огнян Донев посочи, че бизнесът 
се  нуждае  от  спокойствие,  а  не  от  скандали,  за  да  се  развива.  Той  прогнозира,  че  2011‐а  ще  бъде  „годината  на 
оздравителните  фалити".  Според  работодателите  губещите  фирми  или  ще  фалират,  или  ще  бъдат  придобити  от 
конкурентите си. На бизнеса е нужна спокойна среда за работа с конкретни приоритети за развитието на икономиката, 
заяви Донев. 
 
Според  шефа  на  КРИБ  след  бензиностанциите  касовите  си  апарати  със  системата  на  НАП  ще  трябва  да  вържат  и 
аптеките. До септември всички фирми, регистрирани по ДДС, трябвало да изградят електронна връзка с данъчните. 
 
От бизнеса поискаха правителството да се заеме с конкретни задачи, за да се подобри бизнес средата и икономиката да 
започне да се възстановява по‐бързо. Антикризисните мерки трябва да бъдат преразгледани и да се приложат през тази 
година, коментира Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
 
Сред  приоритетите  на  браншовите  организации  са  административната  реформа,  въвеждането  на  електронно 
правителство,  здравна  и  пенсионна  реформа,  подобряване  на  регулаторните  режими  и  справедливо  определяне  на 
държавните  такси.  Освен  това  всички  касови  апарати  трябва  да  се  свържат  още  сега  с  Националната  агенция  за 
приходите  ‐  няма  техническа  пречка  за  това,  а  ще  се  намали  сивия  сектор,  каза  още  Божидар  Данев.  По  думите  му 
обществените поръчки са намалели с 50% през 2010 г., а броят на работните места се е свил с 12.6% за две години. Не 
трябва да се допуска обществените поръчки да отиват при държавните и общински структури и са нужни по‐сериозни 
действия за усвояване на парите от еврофондовете, допълни Данев. 
 
От  Българската  търговско‐промишлена  палата  разкритикуваха  администрацията.  Бавенето  по  някои  процедури  е  със 
седмици,  дори  месеци.  Ако  чиновниците  нямат  възможност  да  се  справят  с  определени  функции,  те  трябва  да  се 
аутсорсват, коментира Васил Тодоров от БТПП. По думите му браншовите организации имат достатъчно капацитет да се 
справят с тези дейности. 
 
 
Информационна агенция ”Фокус” 
 
√ Васил Велев: Не трябва да се пропуска възможността за модернизиране на администрацията през 2011 г. 
http://focus‐news.net/?id=n1481952  
София.  Основен  приоритет  през  тази  година  за  Асоциацията  на  индустриалния  капитал 
ще бъде изпълнението на антикризисните мерки, които бяха приети през пролетта на миналата година от Националния 
съвет за тристранно сътрудничество. Голяма част от тях все още не са изпълнени, а по други изпълнението е в начална 
фаза. Това каза за Агенция „Фокус” Васил Велев, председател на Асоциацията.  
 
През  тази  година  ще  продължат  усилията  за  изпълнение  на  тези  мерки  с  общите  усилия  на  социалните  партньори, 
разбира се, водеща е позицията на държавата. 
  
Завършихме  годината  с  преглед  на  изпълнението  на  тези  мерки  и  се  разделихме  с  разбирането,  че  това  трябва  да 



продължи,  тъй  като  редица  от  тях  се  констатира,  че  имат  нужда  от  опресняване,  от  допълнителен  тласък  за  тяхното 
изпълнение.  Разделихме  се  с  намерението  в  едно  от  първите  заседания  на  Националния  съвет  за  тристранно 
сътрудничество тази година да продължим с анализа на изпълнението на тези мерки. До момента изпълнението им е 
задоволително, тъй като голяма част от тях не са изпълнени. Някои бяха пропуснати – например определянето на такса 
смет в зависимост от генерираните отпадъци, един много стар проблем, каза Велев. 
 
По думите му – тази година е важна и от гледна точка на стратегическото планиране. Позицията на работодателите по 
националната  стратегическа референтна рамка  за периода 2014‐2020  година  е  важен приоритет  в дейността ни  в по‐
дългосрочен план. Натискът на кризата в известна степен ще бъде по‐слаб, икономиката тръгва и затова се открива една 
възможност  да  се  акцентира  при  извършване  на  административната  реформа,  да  се  модернизира  администрацията. 
Това  е  една  възможност,  която  не  трябва  да  се  пропуска  –  става  дума  за  по‐доброто  регулиране,  за  намаляване  на 
административните прегради пред бизнеса, повишаване на неговата конкурентоспособност, каза Васил Велев. 
 
***  
Други публицации 
 
Вестник Пари 
 
√ Чуждите инвестиции се свиват с близо 74% към ноември  
http://www.pari.bg/static/pdfreader/reader.html  
Преките чуждестранни инвестиции в България възлизат на 894.7 млн. EUR към края на ноември, което е със 73.74% по‐
малко на годишна база. Това показват предварителните данни на БНБ, публикувани в края на миналата седмица. Към 
днешна дата инвестициите възлизат на 2.5% от БВП, докато година по‐рано делът им е бил 7.9%. 
 
В същото време преките инвестиции в чужбина към края на ноември се увеличават със 134 млн. EUR. Година по‐рано те 
са отчели спад от 114.8 млн. EUR. 
 
Коментари и прогнози 
„Спадът на чуждестранните инвестиции в България се дължи основно на намалените вложения във финансовата сфера, 
както и секторите търговия и недвижими имоти”, коментира Борислав Стефанов, изпълнителен директор на Българската 
агенция за инвестиции. Според него към декември можем да очакваме малко по‐добри резултати на годишна база, тъй 
като тогава по традиция се съживяват инвестициите в търговията и производствените сектори. „Смятам, че годишният 
спад на инвестициите към края на 2010 г. ще бъде около 70%”, прогнозира Стефанов. 
 
По данни на статистиката 
Привлеченият дялов капитал през първите 11 месеца на 2010 г. възлиза на 1054.4 млн. EUR, като той е по‐нисък с 13.6% 
на  годишна  база,  показва  статистиката  на  централната  банка.  Постъпленията  от  инвестиции  на  чуждестранни  лица  в 
недвижими имоти  са в  размер на 215.8 млн. EUR,  или почти наполовина по‐малко в  сравнение  със  същия период на 
предходната година, когато са възлизали на 513.9 млн. EUR.  
 
Според предварителните данни реинвестираната печалба към ноември се оценява на 185.5 млн. EUR при 198.8 млн. EUR 
за същия период на 2009 г. 
 
Холандия продължава да е лидер 
Холандия продължава да е лидерът по инвестиции в България, като обемът им възлиза на 1273.1 млн. EUR. След нея се 
нареждат Кипър и Русия. Към Австрия, Холандските Антили и Великобритания нетните плащания са в размер съответно 
на 825.4 млн. EUR, 102.1  млн. EUR  и 186.2  млн. EUR.  По‐големите нетни  постъпления  от  Холандия  и  съответно  нетни 
плащания към Австрия се дължат основно на движения по револвиращи вътрешно‐фирмени кредити, обясняват от БНБ. 
 
 
√ Общо 2.2 млрд. лв. са разплатени по европейски програми през 2010 г. 
http://www.pari.bg/static/pdfreader/reader.html  
Близо  20%  от  плащанията  са  били  през  декември Около  2.2  млрд.  лв.  е  общата  стойност  на  европейските  средства, 
разплатени  през  2010  г.  От  Националния  фонд  към  Министерството  на  финансите  (МФ)  по  седемте  оперативни 
програми, 
предприсъединителните  фондове,  Инструмента  „Шенген”  и  Европейското  икономическо  пространство  (ЕИП).  Това 
съобщиха  от  финансовото  ведомство.  От  тях  по  предприсъединителните  фондове,  Инструмента  „Шенген”  и  ЕИП  са 
разплатени  1.025  млрд.  лв.,  а  1.175  млрд.  лв.  са  били  свързани  с  плащания  от  структурните  фондове.  Статистиката 
показва, че само през декември са били извършени около 20% от всички плащания. 
 
Дирекция  „Национален  фонд”  в  МФ  е  сертифициращ  орган  и  орган,  отговорен  за  получаване  на  средствата  от 
структурните и Кохезионния фонд на ЕС през програмния период 2007‐2013 г. 
 
 



Какво се промени 
През 2010 г. беше подобрен достъпът до финансов ресурс на публични бенефициенти по три оперативни програми, по 
които  се  осъществяват  инфраструктурни  проекти  ‐  „Околна  среда”,  „Транс‐порт”  и  „Регионално  развитие”,  отчитат  от 
МФ. 
 
Освен  това  бе  увеличен  и  размерът  на  авансовите  плащания  към  публични  бенефициенти  до  35%  от  стойността  на 
проектите. В резултат на това общият размер на плащанията към бенефициентите по трите програми възлиза на 1.2 
млрд. лв., или три пъти повече спрямо 2009 г. 
 
От МФ отговарят пряко за изпълнението на Оперативна програма „Административен капацитет”, като за нея посочват, че 
в  края на 2010  г.  вече са изплатени 30%  от бюджета й.  Разплащанията са били „ударни”  в  края на  годината,  тъй като 
размерът им само за декември е равен на 28% от всички субсидии, платени през 2010 г. 
 
На скорост 
Съществен  напредък  беше  постигнат  във  финансовото  изпълнение  при  проектите  по  Кохезионния  фонд  (Регламент 
1164/94)/ИСПА,  като  само  за  декември  2010  г.  са  разплатени  102  млн.  EUR.  В  рамките  на  десетгодишния  период  на 
изпълнение на предприсъединителната програма една трета от плащанията са извършени само през последната година. 
Общият размер на платените разходи до края на 2010 г. възлиза на над 70% от общо договорените средства по ИСПА. 
 
√ ЕК похвали ангажиментите на България, но разкритикува липсата на резултати 
http://www.pari.bg/static/pdfreader/reader.html  
 
Българските съдебни власти се бавят при решаването на казусите, които ОЛАФ разследва и им прехвърля  
 
Виждаме  ясни  ангажименти  на  България  за  борба  срещу  измамите,  но  те  трябва  да  се материализират  в  конкретни, 
видими резултати. Това каза след срещата си с премиера Бойко Борисов еврокомисарят за данъчното облагане и 
митническия съюз, одита и борбата с измамите Алгирдас Шемета. Според него България полага големи усилия в борбата 
срещу измамите, но все още остават доста нерешени проблеми. 
 
Еврокомисарят беше в България в рамките на обиколката си във всички страни от Европейския съюз. 
 
Основни проблеми 
В повечето случаи казусите, разследвани от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), които се прехвърлят на 
съдебните  власти,  се  решават  бавно  и  не  дават  добър  резултат,  обясни  еврокомисарят.  Това  дава  възможност  за 
измами,  тъй  като  може  да  се  избегне  съдебно  преследване.  Друг  проблем,  посочен  от  Шемета,  е  свързан  с 
възстановяването на неправилно усвоени от страната ни средства по европрограмите. Според него това трябва да става 
много  по‐бързо.  Като  пример  той  даде  спрените  пари  по  предприсъединителната  програма  САПАРД.  Премиерът 
Борисов е уверил еврокомисаря, че България работи за решаването на тези проблеми и новото законодателство, което 
се приема, ще позволи бързото приключване на случаите, прехвърлени от ОЛАФ. 
 
Домашно по Шенген 
Присъединяването  ни  към Шенген  е  друга  от  проблемните  области,  за  която  според Шемета  и  България,  и  Румъния 
трябва да си напишат домашното. По думите му основната отговорност пада върху държавите членки и Съвета на ЕС. ЕС 
оценява обективно кандидатите за членство, но държавите, които вече са членки на Шенген, правят своите собствени 
изводи и въз основа на тях вземат решение на ниво Съвет. 
 
Координиране на данъци 
По  отношение  на  данъчната  политика  според  еврокомисар  Шемета  е  необходима  по‐добра  координация  между 
страните в ЕС. По думите му Евросъюзът има  големи амбиции в  тази област,  като целите са съобразени с настоящата 
икономическа ситуация в ЕС. Изготвяме новата стратегия за ДДС, работим и по нова директива за данъчното облагане, 
обясни още той.  
По думите му ще бъде предложена нова структура за облагане в енергетиката, като идеята е сегашният данък да бъде 
разделен на два компонента. Що се касае до преките данъци, всяка страна членка може да решава какво да бъде то на 
европейско  ниво. Обмисляме фирмите,  които извършват дейност  в  повече  от  една държава  в  ЕС,  да използват  обща 
консолидационна база за корпоративния данък с цел да се намалят разходите им, каза еврокомисарят. Брюксел обаче 
няма да посочва конкретен размер на ставката, а ще даде само механизма, по който всяка държава сама да го определи. 
 
Облагане на банките 
Вече  бяха  предприети  някои  промени  при  данъчното  облагане  във  финансовия  сектор.  Бяха  направени  и  промени  с 
въвеждане на изискванията по Базел  III. Въпреки това са необходими още промени, които тепърва предстои да бъдат 
обсъдени. Предварителните идеи са да бъдат въведени допълнителни данъци за банките, обясни Шемета. 
ЕК обаче ще вземе предвид и кумулативния ефект от данъците във финансовата сфера, тъй като секторът трябва да бъде 
конкурентоспособен в световен план. 
 



Вестник Класа 
 
√ НАП: Четири бранша са рискови за укриване на доходи 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/155514_%D0%9D%D0%90%D0%9F%3A+%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8+%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%88%
D0%B0+%D1%81%D0%B0+%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+
%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8     
 

Четири бранша са особено рискови за укриване на доходи ‐ търговията на едро, консултантските и рекламните бизнес 
услуги, строителството и търговията на дребно. Това съобщи за „Класа“ Йорданка Кондарева, зам.‐директор на дирекция 
„Управление на риска“ в НАП. В строителството за година хазната губи средно по 42,462 млн. лв. само от неправомерно 
прехвърляне на право на строеж от собствениците на земя в полза на строителите, които пък се задължават да изградят 
жилища  или  офиси.  Договорите  се  оформят  нотариално,  като  почти  винаги  съществува  и  друго  допълнително 
споразумение между предприятията и физическите лица. Рискова категория са и чуждестранните лица, които купуват у 
нас недвижими имоти за лично ползване. В много случаи те получават неправомерно данъчен кредит,  заявявайки, че 
това са бизнес офиси. 
  
Данъчните наблюдават и случаите, при които не се начислява данък при източника,  т.е.  когато българско юридическо 
лице  изплаща  доход  на  чуждестранно  юридическо  лице.  В  близо  50%  от  случаите  се  „забравя“  да  се  начисли 
необходимият налог. „През 2010 г. такива са около 200‐214 лица, като загубите за бюджета възлизат на около 1,2 млн. 
лв.,  но  ние  правим  редовно  ревизии  и  ги  облагаме“,  уточни  Йорданка  Кондарева.  По  думите  й,  друг  пример  за 
заобикаляне на данъчните закони е, когато физически лица притежават гори или нерегулирани земи. Често те отдават 
под наем имота на кооперации и декларират приходите си като доход от горско или земеделско стопанство, а не като 
приходи от наем.  
 
През 2011 г. редица рискови браншове ще бъдат разглеждани под лупа от приходното ведомство. Сред тях например са 
групите  алпинисти,  които  санират  сгради.  Сега  те масово  не  издават  касови  бележки  за  извършена  дейност.  При  тях 
рискът  е  два  вида  –  едните  групи  са  регистрирани,  но  укриват  част  от  оборота,  а  други  работят  изцяло  в  сивата 
икономика. 
И  през  тази  година  в  програмата  за  спазване  на  законодателството  са  заложени  обмен  на  информация  с  ИА 
„Автомобилна администрация“, съобщиха от дирекцията за управление на риска. Данъчните са установили, че през 2010 
г.  около  88%  от  автомобилните  инструктори  имат  нарушения  по  данъчното  законодателство.  Относителният  дял  на 
укритите  приходи  възлиза  на 65%,  като  потенциалната щета  за  бюджета  през 2010  г.  е 3,61  млн.  лв.  След  анализ  на 
различните  случаи на данъчни измами изпъкват примери като отчитане  с около 69%  по‐ниска цена на  курсовете или 
100% укриване на приходите от тях.  
 
Данъчните  инспектори  отчитат  рязък  скок  на  декларираните  доходи  и  след  като  са  посетили  кабинети  на  акушер‐
гинеколози. Докато през 2006 г. средният доход на един лекар е 8185 лв., в края на 2009 г. същият брой гинеколози са 
вписали в данъчните си декларации средно 14 986 лв. „Рискът продължава да съществува, като се имат предвид видът 
на  услугите  и  икономическата  обстановка.  В  този  показател  се  отчита  нарастване  на  цените,  както  и  на  броя  на 
пациентите,  тъй  като  се  увеличават  раждаемостта  и  броят  на  специфичните  заболявания.  Затова  предполагаме 
нарастване на риска и увеличение на загубите за бюджета през 2010 г. с 12% ‐ от 3,240 млн. лв. на 3,617 млн. лв.“, обясни 
Йорданка Кондарева.  
 
 


