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√ Участие на Милена Ангелова в сутрешния блок на Bulgaria ON AIR 
http://www.bgonair.bg/bg/sutreshen_blok_/v_petyk_v_sutreshniq_blok_na_bulgaria_on_air_ochakvajte_/ 
Линк от предаването очаквайте в понеделник. 
 
cio.bg  
 
√ Предприемачеството остава основен приоритет за Европейския съюз 
http://cfo.cio.bg/266_predpriemachestvoto_ostava_osnoven_prioritet_za_evropejskiya_sayuz 
В реч пред Пленарната сесия на Европейския икономически и социален съвет, председателят на Европейската комисия, 
Жозе Мануел Барозу, заявяви ясна политическа воля Съюзът да остане единен, по-интегриран и да върви напред. 
В отговор на поставените въпроси от страна на доктор Милена Ангелова – главен секретар на АИКБ и заместник 
председател на групата на работодателите на ЕИСК, г-н Барозу подчерта важността на постигането на баланс на микса от 
инструменти за средносрочни и дългосрочни въздействия, от една страна и от друга - за действия за преодоляване на 
ефектите от кризата в краткосрочен, непосредствен план. Той изтъкна повишената роля на държавите – членки, в 
светлината на новата система за координация, въведена от Пакта за фискална стабилност. Председателят на ЕК посочи 
значимостта на социалния диалог за определяне и постигане на приоритетите във всяка от страните – членки на ЕС, в 
рамките на изпълнение на Европейския семестър. 
В обръщение към г-н Барозу, доктор Ангелова приветства основната тема на предстоящия следващата седмица 
Европейски съвет - насърчаването на растежа и на заетостта. Но отбеляза, че „липсва свързващото звено – а именно - 
предприемаческата инициатива, която е в основата на генерирането на идеи и бизнеси, които осигуряват растеж и 
създават нови качествени работни места“.Ангелова призова Комисията да предвиди политики и интервенции за 
насърчаване на предприемачеството, за стимулиране на стопанската инициатива и за положително утвърждаване в 
обществото на ролята на предприемача. В отговор, г-н Барозу заяви, че предприемачеството е и остава основен 
приоритет за Европейския съюз. В допълнение, той заяви важността на създаването на външнотърговски възможности 
за европейските фирми, особено на развиващи се пазари, като например Китай  и изключи възможността за налагане на 
ограничения за вноса в ЕС на китайски стоки. 
В заключение, той призова националните правителства за активи действия по утвърждаването на Европа на дисциплина 
и растеж, на отговорност и солидарност, като отново подчерта значението на Националните програми за реформи и на 
активния социален диалог, който да е в основата на тяхното изготвяне и изпълнение. 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Класа 

√ Брюксел очаква остро забавяне на ръста у нас до 1,4% и рецесия в еврозоната 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/196355_%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB+%D0%BE%D1
%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%
B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0+%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D1
%81+%D0%B4%D0%BE+1%2C4%25+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%B
5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0 
Европейската комисия занижи драстично прогнозите както за ЕС, за еврозоната, така и за България. У нас Брюксел 
очаква едва 1,4% икономическо покачване, което на практика означава, че вместо да се ускори, икономиката ни ще се 
забави спрямо 2011 г. За миналата година оценката е за 1,8%. Освен това в есенните прогнози експертите заложиха с 
0,9% по-оптимистични икономически данни – растеж от 2,3 на сто през 2012 г. В бюджета на страната пък е записано 2,9 
на сто. 
Следвайки силния темп на експорта в последните две години, вътрешното потребление ще се повиши и ще стане 
основен двигател на растеж в родната икономика тази година, смятат още от ЕК. Отчита се обаче, че дисбалансите в 
частния сектор се подобряват бързо, текущата сметка е на излишък, а нивото на частен дълг към БВП е започнало да се 
понижава. Зависимостта на финансовия сектор от външни ресурси също отслабва. Експертите смятат, че трудовият пазар 
е на път да се стабилизира тази година, инвестициите ще се поддържат и от проекти на публичния сектор. 
Средногодишната инфлация ще бъде около 3%. 
Като рискове от Брюксел отчитат продължителни стресове на финансовите пазари, които могат да забавят 
възстановяването на потреблението и инвестициите. Несигурността на домакинствата също се отчита като риск в 
икономическата прогноза. Ако те започнат да теглят спестявания, това може да ускори един по-силен ръст на 

http://www.bgonair.bg/bg/sutreshen_blok_/v_petyk_v_sutreshniq_blok_na_bulgaria_on_air_ochakvajte_/
http://cfo.cio.bg/266_predpriemachestvoto_ostava_osnoven_prioritet_za_evropejskiya_sayuz
http://www.klassa.bg/news/Read/article/196355_%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB+%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0+%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D1%81+%D0%B4%D0%BE+1%2C4%25+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://www.klassa.bg/news/Read/article/196355_%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB+%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0+%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D1%81+%D0%B4%D0%BE+1%2C4%25+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://www.klassa.bg/news/Read/article/196355_%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB+%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0+%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D1%81+%D0%B4%D0%BE+1%2C4%25+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://www.klassa.bg/news/Read/article/196355_%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB+%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0+%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D1%81+%D0%B4%D0%BE+1%2C4%25+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://www.klassa.bg/news/Read/article/196355_%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB+%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0+%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D1%81+%D0%B4%D0%BE+1%2C4%25+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0


вътрешното търсене. 
Въпреки на пръв поглед по-песимистичните оценки, на фона на Европа, данните за родната икономика са доста добри. В 
целия ЕС ще има нулев растеж, а в еврозоната - рецесия с 0,3%. Това е понижение с 0,6% за валутния съюз и с 0,8% за 
цяла Европа спрямо есенните прогнози.  
„Еврозоната се отправя към втора рецесия в рамките на три години, докато целият Европейски съюз ще изпадне в 
стагнация“, заяви еврокомисарят по икономическите и паричните въпроси и еврото Оли Рен при представянето на 
доклада. Последната рецесия в еврозоната беше през 2009 г. със спад от цели 4,3 на сто. Световната банка и МВФ също 
са на мнение, че икономиката на страните с евро ще спадне с 0,3-0,5 на сто. 
Много по-изразена от очакваното ще бъде рецесията в Гърция (-4,4%), а не с 2,8%, както се очакваше през есента. Така 
2012-а ще бъде петата поредна година, през която гръцката икономика ще остане в рецесия. Според ЕК през 2011 
година брутният вътрешен продукт на Гърция се е свил с 6,8%. През есента се залагаше на рецесия единствено в южната 
ни съседка и в Португалия. В последните оценки обаче в клуба на страните със спадове се присъединяват и Белгия, 
Испания, Италия, Кипър, Холандия, Словения и Унгария. 
Най-много са окастрени прогнозите в процентно отношение за Естония, Испания, Гърция, Италия и Холандия. За седем 
страни цифрите почти не са променени – това са Германия, Франция, Австрия, Словакия, Дания, Полша и 
Великобритания. Втората по големина европейска икономика - Франция, ще отчете забавяне на икономическия растеж 
до 0,4% спрямо 1,7 на сто през 2011 г. Новата прогноза на ЕК е леко по-ниска от официалните очаквания на Париж за 
ръст от 0,5%. През първите 6 месеца френската икономика ще остане неподвижна, докато през второто полугодие 
икономическата дейност ще се съживи. 
В Италия очакваната рецесия ще бъде -1,3% спрямо предвидените през есента +0,1 на сто. 
Индексът на потребителските цени в ЕС ще нарасне с 2,3 на сто тази година, в еврозоната увеличението ще бъде 2,1 на 
сто. На фона на задържалите се високи нива на енергийните цени, инфлацията остана по-висока от прогнозираната през 
есента, посочва комисията. 
Минути след като излязоха прогнозите на ЕК индексите в Европа светнаха в червено, петролът се изстреля над 124 
долара за барел. 
 
√ Борислав Стефанов, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции: Инвестициите в банковия сектор 
се върнаха на нива от 2002-2004 г. 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/196335_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2+%D0
%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%
D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D
0%BD%D0%B0+%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B0%D0
%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%
B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%3A+%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1
%82%D0%B5+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1
%82%D0%BE%D1%80+%D1%81%D0%B5+%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D
0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0+%D0%BE%D1%82+2002-2004+%D0%B3. 
- Г-н Стефанов, според предварителните данни на БНБ страната ни е привлякла 1,06 млрд. евро преки чуждестранни 
инвестиции през цялата 2011 г. За сравнение – през 2010 г. у нас са постъпили инвестиции на стойност 1,78 млрд. евро. 
Това означава, че има годишен спад от близо 59 на сто. Разочароват ли ви цифрите, или по-скоро сте доволен? 
- Данните не са лоши от гледна точка на икономическата ситуация като цяло. Освен това да не забравяме, че цифрите са 
предварителни, а винаги окончателните са с корекция в посока нагоре. Например за 2010 г. предварителните разчети 
бяха за около 1,359 млрд. евро. Те бяха коригирани на 1,78 млрд. Така че тези 1,06 млрд. евро за 2011 г. са само с около 
15% по-ниски от първоначалните за предходната година. Очаквам, като теглим чертата, цифрата на преките инвестиции 
да е с около 300-400 млн. повече, ако се запази тенденцията от последните години.  
- Статистиката сочи, че секторът на транспорта и съобщенията е бил най-привлекателен за чуждите компании. През 
миналата година в тази област са били вложени 446,3 млн. евро. На какво се дължи това и можем ли да очакваме 
тенденцията да се запази и през тази година?  
- Основен дял в сектора на транспорта и съобщенията заемат телекомуникациите, т.е. там са инвестициите на мобилните 
и кабелните оператори, за фиксираната мрежа или на всички фирми, които имат отношение към преноса на данни. Тази 
година няколко от големите телекоми имаха инвестиционни проекти на стойност над 50 млн. всеки. 
- Парите, вложени в недвижими имоти, изпревариха нивото от 2010 г. Постъпленията от инвестиции на чуждестранни 
лица в недвижимости за периода са 246,1 млн. евро при 225,1 млн. евро за януари–декември 2010 г. Има ли опасност 
налетите капитали в непроизводствени сектори отново да станат двигател на капиталовите потоци към страната? 
- Има два начина да се отчетат инвестициите в недвижимости. Единият е, когато те се разделят на четири големи 
категории, както прави БНБ: дялов капитал, друг капитал, реинвестирана печалба и недвижимост. Ако така гледаме на 
потока независимо от сектора, наистина данните сочат 246 млн. евро, което е повече от 2010 г. Но ако се гледат 
инвестициите по сектори с класификатора на икономическите дейности (КИД), се оказва, че сегментът „Операции с 
недвижимост“ в края на годината е привлякъл 122 млн. евро, което е голям спад спрямо 2010 г., когато са били 402 млн. 
евро, или с 280 млн. евро повече. Финансовият поток е насочен към фирмите, които се занимават с проекти на жилищно 
строителство. 
- Като цяло какви са прогнозите ви за инвестициите тази година? От кои външни и вътрешни фактори ще зависят те? 
- От една страна, има две основни категории на инвестициите – едните са във финансите, недвижимост и търговия, 
които биха били големи като размер, но са трудни за прогнозиране, защото зависят основно от финансовата ситуация 
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навън. От друга страна, са инвестициите в промишленост, телекомуникации, услуги като аутсорсинга – те като размер са 
по-малки, идват от сравнително по устойчиви сектори. Но пък тук ролята на държавата е по-голяма. 
За последните две години тези капитали са около 70% от всички постъпили у нас, или около 1 млрд. евро. Предишните 
години размерът им също е бил около 1,5 млрд. Както доста пъти съм казвал, дори в годините, когато се говореше колко 
големи са били инвестициите с по 6 млрд. и по 9 млрд. евро на година, всъщност голямата част са били капитали във 
финансовия сектор и в недвижимости. Докато средствата, налети в заводи, телекомуникации, информационни 
технологии, са приблизително в един и същ размер. Най-вероятно през 2012 г. тенденцията ще се запази. Оттам нататък 
финанси, недвижимости и търговия от 2007 г., която е била рекордна по ПЧИ с 9 млрд. - 6,6 млрд. евро са били именно в 
тези сектори. Такава е била картината и през 2005-2009 г.  
Въпреки това, ако глобално обстановката се промени, едно отпушване на капиталовите пазари би довело отново до 
възможността за повече спекулативни проекти в търговията и недвижимите имоти. Под спекулативни се има предвид 
такива с по-къс срок на изпълнение и по-висока заложена норма на печалба. Тук трябва да имаме предвид, че под 
инвестиции във финансите се имат предвид най-вече постъпленията към българските банки от техните чужди банки 
майки, тези в търговията обхващат парите за закупуване на оборотни средства. Ако банките отпускат повече 
потребителски кредити, с които се купува техника, в очакване на това големите вериги ще внасят повече отвън – на 
практика ще имаме повече капитали както в търговията, така и във финансовия сектор. В ситуацията, която наблюдаваме 
у нас – не се отпускат заеми, първо спаднаха инвестициите във финансите и след това и тези по линия на търговията и 
недвижимост. Затова и трите сектора са толкова свързани помежду си. 
- Но според банките финансирането идва не толкова отвън, колкото от вътрешния ресурс и депозитната маса...  
- Да, но преди няколко години не беше така. Според нашите данни за 2011 г. в банковия сектор общите инвестиции са 
около 180 млн. евро, като през 2007 г. са били почти 1,7 млрд, 2008 г. също са останали над 1 млрд. евро. На практика 
миналата година парите, които са постъпили в българските трезори от техните майки в чужбина, са една десета от 
нивото през 2007 г. В това отношение сме се върнали на нива 2002-2004 г. В небанковия сектор ситуацията е още по-
драматична – тук влизат предимно фирми, занимаващи се с лизинг на коли, на техника. Те през 2007-2008 г. също са 
получили около 1 млрд. евро отвън, което статистиката на БНБ е отчела като ПЧИ в сектор финанси. А последните три 
години потоците са отрицателни. 2011 г. е била малко по-добра от 2010 г., когато тези фирми са върнали около 400 млн. 
А година по-късно върнатите пари към собственици в чужбина са 200 млн. Евро. 
- Приключи ли процесът по изплащане на вътрешни задължения и дългове от български компании към техните 
майки в чужбина? 
- Това е един постоянен процес. В интерес на истината тенденцията по връщане на взети кредити от дружествата навън 
се забави в последните месеци. Но все пак 2011 г. е първата година от 2000 г. насам, когато върнатите 
вътрешнофирмени заеми към дружествата в чужбина изпревариха взетите със 110 млн. евро. За миналата година сумата 
на получените вътрешнофирмени кредити е 3,160 млрд. евро, а изплатените са за 3,270 млрд. евро. През 2006 г. 
разликата е била 2 млрд. евро в полза на средствата от чужбина. За мен лично това е добър знак, защото показва, че 
фирмите у нас са си стъпили на краката и са в ситуация да връщат тези пари, без това да се отразява на бизнеса им. За 
статистиката това е зле, защото изглежда като намалели инвестиции. Но е по-важно да се гледа какво седи зад цифрите, 
а не само дали крайният резултат е с плюс или с минус отпред.  
- Докъде стигнаха промените, за които настоявате по Закона за насърчаване на инвестициите? Икономисти и 
представители на бизнеса останаха скептични към предложенията, тъй като те ще създадат нелоялна конкуренция, 
ще отблъснат инвеститори, които идват от сектори извън списъка на приоритетните. Вашият коментар? 
- От една страна, съм съгласен, че трябва да избягваме противопоставянето на икономическите сектори един спрямо 
друг. Но каквито и мерки да се предложат, винаги някой ще се почувства ощетен. Факт е, че държавите около нас имат и 
използват много активно своите мерки, за да привличат инвеститори. Затова настоявам страната ни също да 
предприеме инициативи, с които да сме по-конкурентни на съседните ни държави. Голямата промяна е, че искаме да 
въведем насърчителни мерки на база създадените работни места. Преките ни конкуренти вече ги имат.  
Но все пак законът за инвестициите няма как да реши проблемите на съдебната система, на пазара на труда или като 
цяло на бизнес средата. Срокът за вкарване на законодателните промени е средата на годината, но смятам, че това ще 
стане и по-рано. А и като изпълнителна агенция БАИ няма отношение към законотворческата дейност, но работим с 
колегите от икономическото министерство в екип.  
- Кои страни в региона са ни основни конкуренти и от кои страни има излизане на инвеститори, които евентуално да 
привлечем?  
- Нормално е основните конкуренти да са държавите в региона - Румъния, Турция, Сърбия, Чехия, Словакия, като цяло 
Централна и Източна Европа, но много зависи и от сектора. В аутсорсинга и услугите, където в последните години има 
най-голям ръст на инвестиционния интерес, си съперничим с Румъния и Сърбия, доколкото разходите за труд в Полша и 
Чехия са доста по-високи. В Сърбия например има фиксирана субсидия, която се дава от държавата за всяко разкрито 
работно място. В сферата на промишлеността понякога конкурентите ни са Чехия и Полша – нашият плюс е, че имаме 
ниски цени за бизнес не само като заплати, а и земя, данъци, електричество. Минусът е, че географски сме по-далеч от 
пазарите в Западна Европа.  
- През миналата година възможностите за инвестиции в България бяха представени в САЩ. Тази година на какво ще 
акцентирате? 
- Планираме да организираме повече събития, финансирани основно по ОП „Конкурентоспособност“. В края на март 
имаме събитие в Германия, където ще се опитаме да привлечем средноголеми фирми в сферата на електрониката, 
електротехниката и машиностроенето. След това ще имаме събитие в Белгия и Франция, посветено на транспорта, 
логистиката и хранително-вкусовата промишленост. По- нататък през годината се очертават мероприятия в Азия, в 



Близкия изток, също така ще се опитаме да пуснем голяма поръчка за организирането на три конференции в следващата 
година и половина, които да са подкрепени от световноизвестна бизнес медия. Сега приключихме работата и по новите 
промоционални материали, които да представят различни икономически сектори у нас. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Данъчни запорират сметки по команда 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-02-24&article=400839 
Данъчните да запорират банкови сметки и имущество на длъжници само при строг контрол и съгласуване с началника. 
Тази идея ще бъде обсъдена на среща между представители на браншови организации и шефа на приходната агенция 
Красимир Стефанов следващата седмица, стана ясно по време на данъчна дискусия вчера. Фирмите поискаха 
промяната, за да не се блокират цели бизнеси поради погрешна или субективна преценка на данъчните. Някои дори 
изразиха мнение, че предварителните обезпечителни мерки би трябвало да се налагат само от съда по местоположение 
на фирмите и с мотивирано становище на ревизиращия орган. Друга промяна, която ще бъде задвижена по отношение 
на работата на данъчните, е да носят отговорност за решенията си. Например при запитване от страна на ревизираното 
лице те ще са длъжни да дадат съответните становища и отговори в 14-дневен срок. По този начин ще могат да се 
направят съответните корекции, ако някой ревизор се престарава, обясни Менда Стоянова, председател на бюджетната 
комисия към парламента. Друго предложение на бизнеса е да се конкретизират текстовете за доставката на стоки в 
Закона за ДДС. Редно е да се кажe какви документи трябва да предоставят доставчиците и на какви условия да 
отговарят, за да не се считат за рискови. Сега има случаи, при които на фирмите не се признава правото на данъчен 
кредит, тъй като доставчикът им се счита за рисков от НАП. От бизнеса поискаха ефективни присъди за неиздаване на 
фактури или неотразяването им в регистъра. Идеята е на лицата да се търси персонална отговорност и да влизат в 
затвора за дълъг период от време. 
 

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-02-24&article=400839

