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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

БНТ 
 
√ Участие на Теодор Дечев, директор „Индустриални политики“ в АИКБ в новините на БНТ 
 
След дълго проточили се законодателни промени и много полемики, новият закон за обществените поръчки вече е факт - 
днес депутатите извънредно гласуваха промените, които са в съответствие с европейска директива. С новите текстове се 
въвежда задължението - търговете вече да са изцяло електронни и се дава възможност на повече фирми да участват в 
поръчките. Опозицията заподозря опит за корупция при разпределянето на офертите. 
След година и половина обществените поръчки вече ще са изцяло електронни. Бизнесът ще има свой профил за 
кандидатстване в онлайн портала. Фирмите ще са с облекчен достъп и така ще пестят средства. Ще могат да участват и в 
поръчки в чужбина. С онлайн платформата ще се увеличи и конкуренцията, цели се и по-голяма прозрачност на търговете. 
Павлин Стоянов - юрист: "Ако тръгнем от причината за корупция и нагласяне на поръчки, по принцип в електронното 
пространство следи винаги има и е почти невъзможно да унищожиш файл или кореспонденция. Абсолютно всичко може 
да бъде засечено в какъв час и минута кой на кого какво е изпратил".  
Идеята на европейската директива е да стимулира по-малките фирми и задължи всяка обществена поръчка да се раздроби 
на по-малки. И тук започват полемиките. Дали бизнес стимулът не е врата за корупция? 
Строителният бранш - основно фирмите разчитат на обществени поръчки. И са притеснени от промяната.  
Теодор Дечев - Асоциация на индустриалния капитал: "Възниква съмнението дали не може да се използва този текст да се 
разбие една по-голяма обществена поръчка на по-малки за да се ги дадем на свои хора или част от тях на свои хора които 
по лесно да се класират тая хипотеза има право на живот". Павлин Стоянов - юрист: "Ако аз искам да си обзаведа този офис 
един може да ми достави столове, друг - маси, а трети дизайна, не е задължително един да го направи, макар че може и 
по-качествено да се случи"  
При гласуването на поправките се оказа, че депутати и от управляващото мнозинство и от опозицията са еднакво критични 
към новите текстове.  
Гроздан Караджов - депутат от РБ: "Тези банди за ограбване на обществени поръчки, които допълнително узаконявате с 
този законопроект ги наричате политика, не - аз ги наричам корупция и кражба на обществени средства". Георги Божинов 
- депутат от БСП лява България: "Вярно е, че по линия на обществените поръчки минават повече от 90% от публични 
средства, но вярно е, че в резултат на тази практика България е на дъното на отрицателните практики на корупция и 
въпросът вие искате да го затвърдите и да го регламентирате за да се възползва и новата власт?" Томислав Дончев - 
вицепремиер и министър на европейските фондове и икономическата политика: "Колеги, изчел съм повече одитни 
доклади отколкото учителка по литература е изчела стихове, корупцията в обществените поръчки идва не от по-голямата 
конкуренция и от допускането на повече участници, а от отстраняването".  
Иначе данните на финансовата инспекция са красноречиви - само за последното тримесечие на 2015-та са засечени 
незаконни обществени поръчки за 31 милиона лева. 
 
Видеото може да видите тук: 
 
 
Репортаж по новините на БНТ с участието на Теодор Дечев 
 
 
БТА 
 
√ Асоциация на индустриалния капитал в България - информационна среща 
 
ПОКАНА 
Асоциация на индустриалния капитал в България(АИКБ), най-широко представителната на национално равнище 
организация на работодателите, Ви кани на информационна среща, на която ще бъдат дискутирани инициативи за 
подобряване на бизнес климата в България, както и информация за възможностите за финансиране на бизнеса по новите 
оперативни програми за периода 2014-2020 г. 

http://news.bnt.bg/bg/a/priekha-noviya-zakon-za-obshchestvenite-porchki
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Вече 20 години АИКБ работи неуморно в полза на българския бизнес. Нашите непрестанни усилия, насочени към:  
" Подобряване на бизнес средата и намаляване на административните прегради пред бизнеса;  
" Ограничаване и превенция на неформалната икономика; 
" Подобряване на конкурентоспособността на българския бизнес и насърчаване на предприемачеството; 
" Усъвършенстване на корпоративното управление и развитие на капиталовите пазари;  
" Подобряване на качеството на услугите от общ икономически интерес чрез подпомагане дейността на икономическите 
субекти, предоставящи и развиващи съвременни, качествени и достъпни услуги от общ интерес; 
" Насърчаване и подпомагане на инвестициите и научно-изследователската и развойна дейност в България; 
" Развитие на човешките ресурси; 
" Осигуряване на благоприятна национална и международна среда за подкрепа на малките и средни предприятия в 
България. 
Експерти ще представят на Вашето внимание ползите и възможностите за финансиране за българските индустриални 
предприятия при участие в процедурите по: 
" Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020; 
" Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020; 
" Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020; 
" Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020; 
" Програма за развитие на селските райони 2014-2020. 
Срещата ще се състои на 4 февруари 2016 г. (четвъртък) от 10:00 часа (регистрация в 9:30 часа), в град Велико Търново, 
интерхотел "Велико Търново"(ул. "Александър Пенчев" номер 2), зала "Преслав". 
Моля да потвърдите Вашето участие на следните координати: 
тел.: 02/963 37 52; факс: 02/963 37 56  
e-mail: v.radeva@bica-bg.org; bica@bica-bg.org 
Лице за контакт: Валентина Радева 
След срещата от 12:30 часа на същото място ще се проведе пресконференция с личното участие на председателя на УС на 
АИКБ г-н Васил Велев, който ще представи резултатите от срещата и приоритетите на АИКБ за подобряване на бизнес 
средата в страната. 
 
√Асоциация на индустриалния капитал в България 
 
ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), най-широко представителната на национално равнище 
организация на работодателите, има удоволствието да Ви покани на пресконференция, на която ще бъдат дискутирани 
инициативи на АИКБ за подобряване на бизнес климата в България. 
През последните 20 години АИКБ работи неуморно в полза на българския бизнес. В рамките на пресконференцията ще 
бъдат представени резултатите от нашите непрестанни усилия, както и предстоящите задачи за 2016 г., насочени към: 
" Подобряване на бизнес средата и намаляване на административните прегради пред бизнеса;  
" Ограничаване и превенция на неформалната икономика; 
" Подобряване на конкурентоспособността на българския бизнес и насърчаване на предприемачеството; 
" Усъвършенстване на корпоративното управление и развитие на капиталовите пазари;  
" Подобряване на качеството на услугите от общ икономически интерес чрез подпомагане дейността на икономическите 
субекти, предоставящи и развиващи съвременни, качествени и достъпни услуги от общ интерес; 
" Насърчаване и подпомагане на инвестициите и научно-изследователската и развойна дейност в България; 
" Развитие на човешките ресурси; 
" Осигуряване на благоприятна национална и международна среда за подкрепа на малките и средни предприятия в 
България. 
Заповядайте на 4 февруари 2016 г. (четвъртък) от 12:30 часа в  
зала "Преслав", Интерхотел "Велико Търново", гр. Велико Търново! 
В пресконференцията лично ще участва председателят на УС на АИКБ г-н Васил Велев. 
Моля да потвърдите Вашето участие при възможност в срок до 3 февруари 2016 г. на следните координати: 
тел.: 02/963 37 52; факс: 02/963 37 56  
e-mail: v.radeva@bica-bg.org; bica@bica-bg.org 
Лице за контакт: Валентина Радева 
 
Икономика 
 
√ Фирми и счетоводители атакуват данък "уикенд" 
 
Според тях той създава възможност за неравно третиране, изнудване и тормоз над бизнеса 
Работодателски и професионални организации ще атакуват с конкретни искания за промени неясните моменти в 
прилагането на т.нар. данък "уикенд". Това стана ясно на проведена в БСК дискусия с участието на представители на 
Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия 
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(АССП), Българската стопанска камара, Асоциацията на индустриалния капитал България (АИКБ, браншови организации и 
фирми. 
Бе подчертано, че и промените в Правилника за прилагане на ЗДДС, и Указанията на НАП за прилагане на ЗДДС не са 
преминали през необходимия процес на обществено обсъждане и в не малка част фактически дописват закона, което е 
недопустимо. Липсата на значим праг за същественост практически води до отчитане и облагане на всички активи, а това 
само по себе си създава изключително висока административна тежест за данъчно задължените лица.  
Велин Филипов (зам.-председател на ИДЕС) подчерта, че практически се въвежда сериозна допълнителна данъчно-
осигурителна тежест, тъй като освен 20-те процента ДДС непризнат данъчен кредит върху ползваните за лични цели 
активи, следва да се имат предвид 10-те процента данък върху доходите на физическите лица, получател на непаричен 
доход, и около 30% осигурителни вноски. Освен това, налице е прекалена детайлизация за следенето актив по актив, 
въвежда се трети вид амортизация и т.н., респективно - има и скрити разходи за поддържане на персонал, който да следи 
всичко това. "Ние не сме против данъка, а сме против начина на администрирането му и объркващите указания на НАП. 
Отчетността трябва да е на ниво скъпи активи, а не на ниво телефони, лаптопи или таблети", каза Велин Филипов.  
Катя Крънчева (АССП) отбеляза, че този данък удря коректният бизнес, който ще понесе допълнителна данъчно-
осигурителна и административна тежест, достигаща до 60%, а некоректният бизнес ще продължи да укрива счетоводна 
информация и данъци.  
Станислав Попдончев (финансов директор в БСК) допълни, че освен коректният бизнес, от "данък уикенд" най-силно ще 
пострадат микро- и малките предприятия, където много често активите се ползват едновременно и за търговска дейност, 
и за лични нужни.  
Николай Петков (член на УС на АССП) припомни, че по време на предходни дискусии по темата представителят на 
Министерството на финансите Людмила Петкова многократно е декларирала, че данъкът няма да се прилага върху 
евтините активи, а ще се отнася само до тези, надвишаващи значителна стойност.  
Според Васил Велев (АИКБ) "данък уикенд" е нова възможност за неравно третиране, изнудване и тормоз над бизнеса от 
страна на недобросъвестни представители на данъчната администрация. Освен това, данъкът създава допълнителни 
административни прегради пред бизнеса. "Ако цялата ни енергия отива за това да правим отчети, кога ще работим за 
създаването на нови пазари, нови продукти, нови работни места?", реторично попита Васил Велев. Той предложи 
въвеждането на праг на стойност на облагаемите активи в размер на 50 000 лв. (а не 700 лв.), какъвто е прагът за 
регистрация по ЗДДС, и разпределение на ползването на активите за служебни и лични нужди в пропорция 80:20.  
Емил Евлогиев (зам.-председател на ИДЕС) представи информация за европейския опит по отношение облагането на 
активите с ДДС. В Полша, например, за леките автомобили (освен ако не са за лизинг или за таксиметрова дейност) се 
признава данъчен кредит в размер на 50%. В Ирландия критерий за приспадане на данъчния кредит върху леките 
автомобили са емисиите СО2. В Унгария се признават 70% за ползване на телефон за служебни цели и 30% за ползване на 
хотел, и т.н.  
На срещата бе обсъден и новия Закон за счетоводството, съобщават от БСК.  
Бе подчертано, че във връзка с изискванията на съответната евродиректива санкциите за непубликуване на годишни 
финансови отчети (ГФО) са значително завишени, но неуказването на горна граница за санкциите е прецедент в 
законодателството, който трябва да бъде коригиран.  
Общо бе мнението, че премахването на изискването за публикуване на ГФО от микро- и малките фирми ще доведе до 
непрозрачност на дейността им, още повече че дейността им не подлежи на финансов одит.  
Васил Велев (председател на АИКБ) отбеляза, че бизнес организациите лобират пред поне три правителства и два 
парламента за нов Закон за счетоводството, но приетият закон е незадоволителен, вкл. въвеждането на преференциите за 
микро- и малки предприятия е направено в осакатен вид. Г-н Велев направи предложение да се въведе автоматично 
публикуване на годишните финансови отчети, като се ползва информацията от НСИ и НАП. По този начин, от една страна, 
фирмите няма да бъдат натоварвани допълнително (т.е. няма да им се налага да подават отчети освен в НСИ и НАП, и в 
Търговския регистър), от друга страна – ще има по-висок контрол по достоверността на подаваната информация и ще се 
избегне липсата на прозрачност, за която вече беше споменато по-горе.  
Бойко Костов (председател на ИДЕС) подкрепи предложението и допълни, че създаването на "Единна входна точка" е 
препоръчано и в евродирективата, но е възможно, само ако НАП и НСИ обявят срок за подаване на отчетите до 30 юни, а 
не до 31 март, както е в момента, тъй като голяма част от фирмите са задължени да преминават през финансов одит, който 
пък практически е невъзможно да се вмести в срока 31 март.  
 
 

Инвестор.БГ  

√ АИКБ предлага праг на активите за данък "уикенд" от 50 хил. лева 
 
Данъкът ще създаде висока административна тежест за бизнеса 
Праг на стойността на активите, които ще бъдат облагани с данък "уикенд", от 50 хил. лева предложи председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. Стойността съвпада с прага за задължителната 
регистрация по Закона за ДДС. 
Велев направи това предложение в дискусия за последните промени в данъчното законодателство, в която участваха и 
представители на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), Асоциацията на специализираните 
счетоводни предприятия (АССП), Българската стопанска камара (БСК), браншови организации и фирми, съобщиха от БСК. 
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Според председателя на АИКБ данъкът е нова възможност за неравно третиране, изнудване и тормоз над бизнеса от 
страна на недобросъвестни представители на данъчната администрация. 
Участниците в дискусията коментираха още, че промените в Правилника за прилагане на Закона за ДДС не са преминали 
през обществено обсъждане. Освен това те създават и изключително висока административна тежест за бизнеса. 
Зам.-председателят на ИДЕС Велин Филипов изчисли допълнителната данъчно-осигурителна тежест, която се въвежда с 
новите правила. Освен 20% ДДС непризнат данъчен кредит върху ползваните за лични цели активи, следва да се имат 
предвид 10% данък върху доходите на физическите лица и около 30% осигурителни вноски, посочи той. 
Според него има прекалена детайлизация за следенето актив по актив, допълнително се въвежда и трети вид амортизация, 
което означава, че има и скрити разходи за поддържане на персонал, който да следи всичко това. 
"Отчетността трябва да е на ниво скъпи активи, а не на ниво телефони, лаптопи или таблети", каза още Филипов и допълни, 
че указанията на НАП как се декларират активите са объркващи. 
Позицията на БСК, изказана от финансовия директор Станислав Попдончев, е, че промяната ще засегне най-силно микро- 
и малките предприятия, където активите често се ползват едновременно и за търговската дейност, и за лични нужди. 
По време на дискусията са обсъдени също и промените в Закона за счетоводството. Участниците са отчели увеличените 
санкции при непубликуване на годишни финансови отчети, но са критикували липсата на горна граница на санкциите, 
което е прецедент за законодателството. 
Със законодателните промени се премахва изискването малките предприятия да публикуват годишни финансови отчети, 
което беше отчетено като криещо риск по отношение на прозрачността. 
 
 
inews.bg 
 
√ Бизнесът се обединява срещу "данък-уикенд" 
 
Според Васил Велев облагането на фирмените активи е нова възможност за неравно третиране, изнудване и тормоз над 
малките и микро фирми 
Новият Закон за счетоводството и придобилият известност като "Данък уикенд" бяха основни теми на проведената днес в 
Българска стопанска камара (БСК) дискусия с участието на представители на Института на дипломираните експерт-
счетоводители (ИДЕС), Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия (АССП), Българската стопанска камара 
(БСК), Асоциацията на индустриалния капитал България (АИКБ), браншови организации и фирми, съобщиха от БСК. 
Участниците в срещата решиха да изготвят обща позиция на всички работодателски и професионални организации с 
конкретни искания и предложения към законодателната и изпълнителната власт, така че всички натоварващи бизнеса 
процедури с неясен и неубедителен като обем фискален ефект за държавата да бъдат отстранени. Документът ще бъде 
изготвен, координиран и разпространен публично до края на седмицата. На 9 февруари пък бизнесът ще се срещне с 
ръководството на НАП и с екипа, изготвил Указанията за данъчно третиране по ЗДДС на използването и отделянето на 
стоки за лични нужди.  
"Данък-уикенд е нова възможност за неравно третиране, изнудване и тормоз над бизнеса от страна на недобросъвестни 
представители на данъчната администрация. Данъкът създава допълнителни административни прегради пред бизнеса", 
заяви Васил Велев от АИКБ. И попита риторично властта: "Ако цялата ни енергия отива за това да правим отчети, кога ще 
работим за създаването на нови пазари, нови продукти, нови работни места?". 
Той предложи въвеждането на праг на стойност на облагаемите активи в размер на 50 000 лв. (а не 700 лв.), какъвто е 
прагът за регистрация по ЗДДС, а също и разпределение на ползването на активите за служебни и лични нужди в 
пропорция 80:20. 
Според Велев практически се въвежда сериозна допълнителна данъчно-осигурителна тежест, тъй като освен 20-те 
процента ДДС - непризнат данъчен кредит върху ползваните за лични цели активи, следва да се имат предвид и 10-те 
процента данък върху доходите на физическите лица - получател на непаричен доход, както и около 30% осигурителни 
вноски. 
"Освен това налице е и прекалена детайлизация за следенето актив по актив, въвежда се трети вид амортизация и т.н., 
респективно - има и скрити разходи за поддържане на персонал, който да следи всичко това", изреди председателят на 
АИКБ. 
"Ние не сме против данъка, а против начина на администрирането му и объркващите указания на НАП. Отчетността трябва 
да е на ниво скъпи активи, а не на ниво телефони, лаптопи или таблети", подчерта зам.-председателят на ИДЕС Велин 
Филипов. 
Според Катя Крънчева от АССП "този данък удря коректният бизнес, който ще понесе допълнителна данъчно-осигурителна 
и административна тежест, достигаща до 60%, а некоректният бизнес ще продължи да укрива счетоводна информация и 
данъци". 
Финансовият директор в БСК Станислав Попдончев пък допълни, че "освен коректният бизнес, от данък-уикенд най-силно 
ще пострадат микро- и малките предприятия, където много често активите се ползват едновременно и за търговска 
дейност, и за лични нужни". 
Зам.-председателят на ИДЕС Емил Евлогиев представи информация за европейския опит по отношение облагането на 
активите с ДДС. В Полша например, за леките автомобили (освен ако не са за лизинг или за таксиметрова дейност) се 
признава данъчен кредит в размер на 50%. В Ирландия критерий за приспадане на данъчния кредит върху леките 
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автомобили са емисиите СО2. В Унгария се признават 70% за ползване на телефон за служебни цели и 30% за ползване на 
хотел, посочи той. 
Участниците в срещата поставиха въпроса за признаването на данъчен кредит и за личните автомобили. "След като ще се 
следи личното потребление, редно е да се даде данъчен кредит върху всички автомобили", каза Велин Филипов. И 
препоръча при въвеждането на данъчна практика да се отчита народопсихологията, защото "българинът обича да лъже 
държавата, тъй като я смята за нещо различно, отделно от себе си". 
Зам.-председателят на БСК Димитър Бранков пък запита иронично: "Как биха изглеждали Указанията на НАП, приложени 
към активите на държавната администрация, когато се ползват за лични нужди на държавните служители"? 
По Закона за счетоводството бе подчертано, че във връзка с изискванията на съответната евродиректива санкциите за 
непубликуване на годишни финансови отчети (ГФО) са значително завишени, но неуказването на горна граница за 
санкциите е прецедент в законодателството, който трябва да бъде коригиран. 
Общо бе мнението, че премахването на изискването за публикуване на ГФО от микро- и малките фирми ще доведе до 
непрозрачност на дейността им, още повече че дейността им не подлежи на финансов одит. 
"Не трябва да се забравя, че 92% от всички фирми у нас попадат в категорията "микро- и малки" и този процент продължава 
да се увеличава. Неподаването на годишни финансови отчети крие рискове по отношение на прозрачността", отбеляза 
Крънчева. 
Мнението й бе допълнено от управителя на БИК "Капиталов пазар" и програмен директор в БСК Жечко Димитров. Според 
него именно този клас фирми са и най-честите бенефициенти по европроекти, по които често има изискване за определен 
оборот през последните години. Той обясни, че не са малко случаите, при които една фирма подава отчет към НСИ със 
занулен оборот, а при кандидатстване за европроект се декларира реален и дори завишен оборот. 
"В борбата за облекчаване на административната тежест създаваме непрозрачност и условия за корупция. Трябва да се 
мисли и дискутира преди, а не след въвеждането на определени нормативни промени", категоричен бе Жечко Димитров. 
И заключи: "Парадоксално е, че се правят промени в полза на бизнеса, а всички са недоволни. Това говори за качеството 
на законодателния процес и за това колко необходимо е да се прилага изискването за оценка на въздействието". 
Васил Велев припомни, че бизнес организациите лобират пред поне три правителства и два парламента за нов Закон за 
счетоводството. И отсече: "Новият закон е незадоволителен, а въвеждането на преференциите за микро- и малки 
предприятия е направено в осакатен вид". 
Шефът на АИКБ предлага да се въведе автоматично публикуване на годишните финансови отчети, като се ползва 
информацията от НСИ и НАП. По този начин от една страна - фирмите няма да бъдат натоварвани допълнително (т.е. няма 
да им се налага да подават отчети освен в НСИ и НАП, и в Търговския регистър), а от друга страна – ще има по-висок контрол 
по достоверността на подаваната информация и ще се избегне липсата на прозрачност. 
Председателят на ИДЕС Бойко Костов допълни, че създаването на "Единна входна точка" е препоръчано и в 
евродирективата, но е възможно, само ако НАП и НСИ обявят срок за подаване на отчетите до 30 юни, а не до 31 март, 
както е в момента, тъй като голяма част от фирмите са задължени да преминават през финансов одит, който практически 
е невъзможно да се вмести в срока 31 март. 
 
Днес+ 
 
√ Бизнесът: "Данък уикенд" - нова възможност за неравно третиране, изнудване и тормоз 
 
Работодателските и професионалните организации на счетоводителите ще атакуват съвместно новите разпоредби за 
данъчното третиране на фирмените активи. 
Новият Закон за счетоводството и придобилият известност като "Данък уикенд" бяха основни теми на проведената днес в 
БСК дискусия с участието на представители на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), Асоциацията 
на специализираните счетоводни предприятия (АССП), Българската стопанска камара (БСК), Асоциацията на 
индустриалния капитал България (АИКБ), браншови организации и фирми, съобщиха от БСК. 
"Данък уикенд" е нова възможност за неравно третиране, изнудване и тормоз над бизнеса от страна на недобросъвестни 
представители на данъчната администрация, заяви Васил Велев от АИКБ. Освен това, данъкът създава допълнителни 
административни прегради пред бизнеса, Велев. 
"Ако цялата ни енергия отива за това да правим отчети, кога ще работим за създаването на нови пазари, нови продукти, 
нови работни места?", реторично попита Васил Велев. Той предложи въвеждането на праг на стойност на облагаемите 
активи в размер на 50 000 лв. (а не 700 лв.), какъвто е прагът за регистрация по ЗДДС, и разпределение на ползването на 
активите за служебни и лични нужди в пропорция 80:20. 
Практически се въвежда сериозна допълнителна данъчно-осигурителна тежест, тъй като освен 20-те процента ДДС 
непризнат данъчен кредит върху ползваните за лични цели активи, следва да се имат предвид 10-те процента данък върху 
доходите на физическите лица, получател на непаричен доход, и около 30% осигурителни вноски. Освен това, налице е 
прекалена детайлизация за следенето актив по актив, въвежда се трети вид амортизация и т.н., респективно - има и скрити 
разходи за поддържане на персонал, който да следи всичко това. "Ние не сме против данъка, а сме против начина на 
администрирането му и объркващите указания на НАП. Отчетността трябва да е на ниво скъпи активи, а не на ниво 
телефони, лаптопи или таблети", каза зам.-председателят на ИДЕС Велин Филипов. 
Според Катя Крънчева от АССП този данък удря коректният бизнес, който ще понесе допълнителна данъчно-осигурителна 
и административна тежест, достигаща до 60%, а некоректният бизнес ще продължи да укрива счетоводна информация и 
данъци. 
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Финансовият директор в БСК Станислав Попдончев допълни, че освен коректният бизнес, от "данък уикенд" най-силно ще 
пострадат микро- и малките предприятия, където много често активите се ползват едновременно и за търговска дейност, 
и за лични нужни. 
Емил Евлогиев, зам.-председател на ИДЕС, представи информация за европейския опит по отношение облагането на 
активите с ДДС. В Полша, например, за леките автомобили (освен ако не са за лизинг или за таксиметрова дейност) се 
признава данъчен кредит в размер на 50%. В Ирландия критерий за приспадане на данъчния кредит върху леките 
автомобили са емисиите СО2. В Унгария се признават 70% за ползване на телефон за служебни цели и 30% за ползване на 
хотел, и т.н. 
Участниците в срещата поставиха въпроса относно признаването на данъчен кредит и за личните автомобили. "След като 
ще се следи личното потребление, редно е да се даде данъчен кредит върху всички автомобили", каза Велин Филипов, 
като допълни: "При въвеждането на данъчна практика трябва да се отчита народопсихологията, а българинът обича да 
лъже държавата, тъй като я смята за нещо различно, отделно от себе си". 
Колкото на шега, толкова и сериозно, зам.-председателят на БСК Димитър Бранков постави въпроса как биха изглеждали 
Указанията на НАП, приложени към активите на държавната администрация, когато се ползват за лични нужди на 
държавните служители. 
По Закона за счетоводството бе подчертано, че във връзка с изискванията на съответната евродиректива санкциите за 
непубликуване на годишни финансови отчети (ГФО) са значително завишени, но неуказването на горна граница за 
санкциите е прецедент в законодателството, който трябва да бъде коригиран. 
Общо бе мнението, че премахването на изискването за публикуване на ГФО от микро- и малките фирми ще доведе до 
непрозрачност на дейността им, още повече че дейността им не подлежи на финансов одит. "Не трябва да се забравя, че 
92% от всички фирми у нас попадат в категорията "микро- и малки" и този процент продължава да се увеличава. 
Неподаването на годишни финансови отчети крие рискове по отношение на прозрачността", подчерта Катя Крънчева. 
Мнението й бе допълнено от Жечко Димитров, управител на БИК "Капиталов пазар" и програмен директор в БСК, който 
отбеляза, че именно този клас фирми са и най-честите бенефициенти по европроекти, по които често има изискване за 
определен оборот през последните години. Така не са малко случаите, при които една фирма подава отчет към НСИ със 
занулен оборот, а при кандидатстване за европроект се декларира реален и дори завишен оборот. "В борбата за 
облекчаване на административната тежест, създаваме непрозрачност и условия за корупция. Трябва да се мисли и 
дискутира преди, а не след въвеждането на определени нормативни промени", категоричен бе Жечко Димитров и 
допълни: "Парадоксално е, че се правят промени в полза на бизнеса, а всички са недоволни – това говори за качеството на 
законодателния процес и за това колко необходимо е да се прилага изискването за оценка на въздействието". 
Васил Велев отбеляза, че бизнес организациите лобират пред поне три правителства и два парламента за нов Закон за 
счетоводството, но приетият закон е незадоволителен, вкл. въвеждането на преференциите за микро- и малки 
предприятия е направено в осакатен вид. Велев направи предложение да се въведе автоматично публикуване на 
годишните финансови отчети, като се ползва информацията от НСИ и НАП. По този начин, от една страна, фирмите няма 
да бъдат натоварвани допълнително (т.е. няма да им се налага да подават отчети освен в НСИ и НАП, и в Търговския 
регистър), от друга страна – ще има по-висок контрол по достоверността на подаваната информация и ще се избегне 
липсата на прозрачност, за която вече беше споменато по-горе. 
Председателят на ИДЕС Бойко Костов подкрепи предложението и допълни, че създаването на "Единна входна точка" е 
препоръчано и в евродирективата, но е възможно, само ако НАП и НСИ обявят срок за подаване на отчетите до 30 юни, а 
не до 31 март, както е в момента, тъй като голяма част от фирмите са задължени да преминават през финансов одит, който 
пък практически е невъзможно да се вмести в срока 31 март. 
Участниците в срещата се обединиха около необходимостта от изработване на обща позиция на всички работодателски и 
професионални организации, която да съдържа конкретни искания и предложения към представителите на 
законодателната и изпълнителната власт, така че всички натоварващи бизнеса процедури (с неясен и неубедителен като 
обем фискален ефект за държавата!) да бъдат отстранени. Съвместната позиция ще бъде изготвена, координирана и 
разпространена публично до края на настоящата седмица, а на 9 февруари предстои да се проведе среща с ръководството 
на НАП, както и с екипа, изготвил Указанията за данъчно третиране по ЗДДС на използването и отделянето на стоки за 
лични нужди.  
 
 
Вестник „Труд“ 
 
√ Фирмите се опасяват от тормоз с данък "уикенд" 

 

Данък "уикенд" е нова възможност за неравно третиране, изнудване и тормоз над бизнеса от недобросъвестни данъчни. 
Това каза председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев на дискусия по темата с участието на 
организации на бизнеса и счетоводителите. 
Данъкът задължава всички регистрирани по ДДС около 300 000 фирми да декларират пред НАП активите, които 
използват и за лични цели. За тези стоки държавата няма да им възстановява данъчен кредит в пълен размер от 20%. 
Данъкът ще създаде допълнителни административни прегради пред фирмите, възнегодуваха работодателите. "Ако 
цялата ни енергия отива за това да правим отчети, кога ще работим за създаването на нови пазари, продукти и работни 
места?", попита Велев. Той предложи да с данъка да не се облагат активите под 50 000 лв. 
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Този данък удря коректният бизнес, който ще понесе допълнителна данъчно-осигурителна тежест, достигаща до 60%, 
каза Катя Крънчева от Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия. Според Станислав Дончев, финансов 
директор в Българската стопанска камара, новият регламент ще ощети най-силно "микро- и малките предприятия, 
където много често активите се ползват и за лични нужди". "Ние не сме против данъка, а срещу начина на 
администрирането му и объркващите указания на НАП. Отчетността трябва да е на ниво скъпи активи, а не на ниво 
телефони, лаптопи или таблети", каза Велин Филипов, зам.-председател на Института на дипломираните експерт-
счетоводители. 
До дни организациите на работодателите и счетоводителите ще излязат с обща позиция с искания към властта 
натоварващите процедури да бъдат отстранени. 
 
 
 
Вестник „Сега“ 
 

√ Новите правила за ДДС натоварват коректните компании 

 
Бизнесът настоява да не се облагат активи със смесено ползване, които са под 50 000 лева 
Праг от 50 хил. лева на стойността на активите, които ще бъдат облагани с данък "уикенд" предложи председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев по време на дискусия за данъчното законодателство, в която участваха 
и представители на Института на дипломираните експерт-счетоводители, Асоциацията на специализираните счетоводни 
предприятия, Българската стопанска камара. С новите правила за начисляване на ДДС при лично ползване на фирмени 
активи се въвежда допълнителна тежест за бизнеса, която ще засегне само коректните фирми. Около това мнение се 
обединиха представители на работодателите и счетоводителите у нас по време на проведена вчера дискусия в Българската 
стопанска камара (БСК). Преди дни НАП публикува указания как да се определя какви активи се използват за лични цели и 
какви - за работа. Методиката обаче е твърде сложна, а правилата ощетяват фирмите, категорични са експерти и 
представители на бизнеса. 
От НАП дават две възможности при едновременно използване на стоки за фирмени и за лични цели. Едната предвижда 
приспадане на данъчния кредит изцяло, като ДДС се начислява за личното ползване на стоката. Другата е да се ползва 
данъчен кредит в пропорция, съответстваща на съотношението лично - служебно ползване на стоката - например 70 на 30. 
Компаниите, регистрирани по ДДС, трябва да подадат справка за ползваните за лични цели служебни активи до 14 
февруари. Въпреки уверенията на НАП, че целта е да се следи ползването за лични цели основно на имоти и на скъпи 
автомобили, такова разграничение в указанията няма и реално трябва да се декларират всички активи като например 
компютри, мобилни телефони и друга техника. 
Налогът удря коректния бизнес, който ще понесе допълнителна данъчноосигурителна и административна тежест, 
достигаща до 60%, а некоректният бизнес ще продължи да укрива счетоводна информация и данъци, смята Катя Крънчева 
от Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия. Освен коректния бизнес от налога, популярно наричан 
данък "уикенд", най-силно ще пострадат микро- и малките предприятия, където много често активите се ползват 
едновременно и за търговска дейност, и за лични нужни, допълниха от Българската стопанска камара. 
Въвежда се сериозна допълнителна данъчноосигурителна тежест. Освен 20-те процента ДДС непризнат данъчен кредит 
върху ползваните за лични цели активи, следва да се имат предвид 10-те процента данък върху доходите на физическите 
лица, получатели на непаричен доход, и около 30% осигурителни вноски, обясни зам.-председателят на Института на 
дипломираните експерт-счетоводители Велин Филипов. Според Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал 
данъкът е нова възможност за неравно третиране, изнудване и тормоз над бизнеса от страна на недобросъвестни 
представители на данъчната администрация. "Ако цялата ни енергия отива за това да правим отчети, кога ще работим за 
създаването на нови пазари, нови продукти, нови работни места?", попита той. Затова бизнесът предлага стойността на 
активите за лично ползване, които трябва да се декларират, да се вдигне до 50 000 лева. 
Според работодателите нито промените в правилника за прилагане на Закона за ДДС, нито указанията на НАП за прилагане 
на данък "уикенд" са минали на обществено обсъждане. Бизнесът и счетоводителите ще изпратят на НАП съгласуваните 
си конкретни искания и предложения до края на седмицата, а на 9 февруари е предвидена среща с данъчната 
администрация. 
 
 
Вестник „Монитор“ 
 
√  Бизнесът иска данък "уикенд" и за колите на държавните чиновници 
 
Бизнесът иска данък "уикенд" и за колите на държавните чиновници. Това е било дискутирано по време на среща на 
Българската стопанска камара (БСК) с представители на асоциации, браншови организации и фирми по данък 
"уикенд". 
"Колкото на шега, толкова и сериозно, зам.-председателят на БСК Димитър Бранков постави въпроса как биха 
изглеждали новите указанията на НАП, приложени към активите на държавната администрация, когато се ползват за 
лични нужди на държавните служители", съобщиха от пресцентъра на камарата. 
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Шефът на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев е предложил въвеждането на праг на стойност на 
облагаемите активи в размер на 50 хил. лв и разпределение на ползването на активите за служебни и лични нужди 
в пропорция 80:20. 
"Този данък удря коректния бизнес, който ще понесе допълнителна данъчно-осигурителна и административна тежест, 
достигаща до 60%, а некоректният бизнес ще продължи да укрива счетоводна информация и данъци", отбеляза Катя 
Крънчева от Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия. 
На срещата е била предоставена информация за европейския опит по отношение облагането на служебните активи 
с ДДС, когато те се ползват за лични нужди. В Полша за леките автомобили, освен ако не са за лизинг или за 
таксиметрова дейност, се признава данъчен кредит в размер на 50%. В Ирландия критерий за приспадане на 
данъчния кредит върху леките автомобили са емисиите СО2. В Унгария се признават 70% за ползване на телефон за 

служебни цели и 30% за ползване на хотел и други корпоративни активи. 
На 9 февруари предстои да се проведе среща с ръководството на НАП, както и с екипа, изготвил указанията за данък 
"уикенд". 

 
Епицентър 
 
√ "Данък уикенд" е нова възможност за тормоз на бизнеса 
 
Браншови организации готвят обща атака срещу новите данъчни разпоредби до края на седмицата 
"Данък уикенд" е нова възможност недобросъвестни представители на данъчната администрация да изнудват и 
тормозят бизнеса. Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Представители на работодателски и професионални организации обсъждаха в БСК новия Закон за счетоводството и 
придобилия известност "Данък уикенд". 
Ако цялата ни енергия отива за това да правим отчети, кога ще работим за създаването на нови пазари, нови продукти, 
нови работни места, риторично попита Велев, според когото този налог създава допълнителни административни 
прегради пред бизнеса.  
Той предложи въвеждането на праг на облагаемите активи в размер на 50 000 лв. (а не 700 лв.), каквото е изискването за 
регистрация по ЗДДС, и разпределение на ползването на активите за служебни и лични нужди в пропорция 80:20. 
В Полша, например, за леките автомобили (освен ако не са за лизинг или за таксиметрова дейност) се признава данъчен 
кредит в размер на 50%. В Ирландия критерий за приспадане на данъчния кредит върху леките автомобили са емисиите 
СО2. В Унгария се признават 70% от разходите за ползване на телефон за служебни цели и 30% - за ползване на хотел. 
Това съобщи Емил Евлогиев, зам.-председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители. 
Според Катя Крънчева от Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия въпросният данък удря коректния 
бизнес. Той ще трябва да понесе допълнителна административна тежест, достигаща до 60%. Некоректните фирми ще 
продължи да укриват счетоводна информация и налози.  
Много силно ще пострадат и малките предприятия, където често активите се ползват едновременно за търговска дейност 
и за лични нужни, заяви Станислав Попдончев, финансов директор в БСК. 
Работодателските и професионалните организации ще изработят обща позиция, която ще съдържа конкретни искания и 
предложения към представителите на законодателната и изпълнителната власт. 
Целта е всички натоварващи бизнеса процедури, които имат неясен и неубедителен фискален ефект за държавата, да 
бъдат отстранени.  
Съвместната позиция ще бъде обявена до края на седмицата. На 9 февруари ще се проведе среща с ръководството на 
НАП, включително изготвилите новите правила. 
 
 
Actualno.com 
 
√ Бизнесът иска по-висока ставка за оценка за новите правила на ДДС 
Новите правила за начисляване на ДДС ще товарят коректните фирми. Около това мнение се обединиха представители на 
работодателите и счетоводителите у нас по време на проведена вчера дискусия в Българската стопанска камара (БСК), 
информира в. "Сега". Недоволството идва от пълната с неясноти методика, която вече е публикувана от НАП. Дори 
експертите не можаха да разберат напълно ясно как трябва да се отчита служебен актив, който се ползва за лични нужди. 
Според Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал данъкът е нова възможност за неравно третиране, 
изнудване и тормоз над бизнеса от страна на недобросъвестни представители на данъчната администрация. "Ако цялата 
ни енергия отива за това да правим отчети, кога ще работим за създаването на нови пазари, нови продукти, нови работни 
места?", попита той. Затова бизнесът предлага стойността на активите за лично ползване, които трябва да се декларират, 
да се вдигне до 50 000 лева. От НАП дават две възможности при едновременно използване на стоки за фирмени и за лични 
цели. Едната предвижда приспадане на данъчния кредит изцяло, като ДДС се начислява за личното ползване на стоката. 
Другата е да се ползва данъчен кредит в пропорция, съответстваща на съотношението лично - служебно ползване на 
стоката - например 70 на 30. Компаниите, регистрирани по ДДС, трябва да подадат справка за ползваните за лични цели 
служебни активи до 14 февруари. Въпреки уверенията на НАП, че целта е да се следи ползването за лични цели основно 
на имоти и на скъпи автомобили, такова разграничение в указанията няма и реално излиза, че трябва да се декларират 
всички активи като например компютри, мобилни телефони, дори химикалки. Освен 20-те процента ДДС непризнат 
данъчен кредит върху ползваните за лични цели активи, следва да се имат предвид 10-те процента данък върху доходите 
на физическите лица, получатели на непаричен доход, и около 30% осигурителни вноски, обясни зам.-председателят на 
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Института на дипломираните експерт-счетоводители Велин Филипов. Според изчисления на бизнеса този налог ще стовари 
до 60% допълнителна данъчноосигурителна тежест за коректните юридически платци. Освен коректния бизнес от налога, 
популярно наричан данък "уикенд", най-силно ще пострадат микро- и малките предприятия, където много често активите 
се ползват едновременно и за търговска дейност, и за лични нужни, допълниха от Българската стопанска камара. Според 
работодателите нито промените в правилника за прилагане на Закона за ДДС, нито указанията на НАП за прилагане на 
данък "уикенд" са минали на обществено обсъждане. Бизнесът и счетоводителите ще изпратят на НАП съгласуваните си 
конкретни искания и предложения до края на седмицата, а на 9 февруари е предвидена среща с данъчната администрация. 
 
ПИК 
 
√ Фирмите се опасяват от тормоз с данък "уикенд" 
 
 
Данък "уикенд" е нова възможност за неравно третиране, изнудване и тормоз над бизнеса от недобросъвестни данъчни. 
Това каза председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев на дискусия по темата с участието на 
организации на бизнеса и счетоводителите. 
Данъкът задължава всички регистрирани по ДДС около 300 000 фирми да декларират пред НАП активите, които използват 
и за лични цели. За тези стоки държавата няма да им възстановява данъчен кредит в пълен размер от 20%. Данъкът ще 
създаде допълнителни административни прегради пред фирмите, възнегодуваха работодателите. "Ако цялата ни енергия 
отива за това да правим отчети, кога ще работим за създаването на нови пазари, продукти и работни места?", попита Велев. 
Той предложи да с данъка да не се облагат активите под 50 000 лв. 
Този данък удря коректният бизнес, който ще понесе допълнителна данъчно-осигурителна тежест, достигаща до 60%, каза 
Катя Крънчева от Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия. Според Станислав Дончев, финансов 
директор в Българската стопанска камара, новият регламент ще ощети най-силно "микро- и малките предприятия, където 
много често активите се ползват и за лични нужди". "Ние не сме против данъка, а срещу начина на администрирането му 
и объркващите указания на НАП. Отчетността трябва да е на ниво скъпи активи, а не на ниво телефони, лаптопи или 
таблети", каза Велин Филипов, зам.-председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители. 
До дни организациите на работодателите и счетоводителите ще излязат с обща позиция с искания към властта 
натоварващите процедури да бъдат отстранени. 
 
Вестник „Дума“ 
 
√ Данък "уикенд" е нова възможност за изнудване и тормоз 
 

Данък "уикенд" е нова възможност за неравно третиране, изнудване и тормоз над бизнеса от страна на недобросъвестни 
представители на данъчната администрация, заяви вчера по време на дискусия в Българската стопанска камара (БСК) 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. Освен това данъкът създава 
допълнителни административни прегради пред бизнеса, каза Велев. "Ако цялата ни енергия отива за това да правим 
отчети, кога ще работим за създаването на нови пазари, нови продукти, нови работни места", попита Васил Велев. Той 
предложи въвеждането на праг на стойност на облагаемите активи в размер на 50 000 лв. (а не 700 лв.), какъвто е прагът 
за регистрация по ЗДДС, и разпределение на ползването на активите за служебни и лични нужди в пропорция 80:20. 
Практически се въвежда сериозна допълнителна данъчно-осигурителна тежест, тъй като освен 20-те процента ДДС 
непризнат данъчен кредит върху ползваните за лични цели активи, следва да се имат предвид 10-те процента данък върху 
доходите на физическите лица, получател на непаричен доход, и около 30% осигурителни вноски.  
Според Катя Крънчева от Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия (АССП) този данък удря коректния 
бизнес, който ще понесе допълнителна данъчно-осигурителна и административна тежест, достигаща до 60%, а 
некоректният бизнес ще продължи да укрива счетоводна информация и данъци. Финансовият директор в БСК Станислав 
Попдончев допълни, че освен коректният бизнес, от данък "уикенд" най-силно ще пострадат микро- и малките 
предприятия, където много често активите се ползват едновременно и за търговска дейност, и за лични нужни. 

 

Факти 

√ "Данък уикенд" - нова възможност за неравно третиране, изнудване и тормоз над бизнеса 

Работодателските и професионалните организации на счетоводителите ще атакуват съвместно новите разпоредби за 
данъчното третиране на фирмените активи 

Новият Закон за счетоводството и придобилият известност като "Данък уикенд" бяха основни теми на проведената днес в 
БСК дискусия с участието на представители на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), Асоциацията 
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на специализираните счетоводни предприятия (АССП), Българската стопанска камара (БСК), Асоциацията на 
индустриалния капитал България (АИКБ), браншови организации и фирми. 

По Закона за счетоводството: 

Бе подчертано, че във връзка с изискванията на съответната евродиректива санкциите за непубликуване на годишни 
финансови отчети (ГФО) са значително завишени, но неуказването на горна граница за санкциите е прецедент в 
законодателството, който трябва да бъде коригиран. 

Общо бе мнението, че премахването на изискването за публикуване на ГФО от микро - и малките фирми ще доведе до 
непрозрачност на дейността им, още повече че дейността им не подлежи на финансов одит. "Не трябва да се забравя, че 
92% от всички фирми у нас попадат в категорията "микро - и малки" и този процент продължава да се увеличава. 
Неподаването на годишни финансови отчети крие рискове по отношение на прозрачността", подчерта Катя Крънчева, зам.-
председател на АССП. Мнението й бе допълнено от Жечко Димитров, управител на БИК "Капиталов пазар" и програмен 
директор в БСК, който отбеляза, че именно този клас фирми са и най-честите бенефициенти по европроекти, по които често 
има изискване за определен оборот през последните години. Така не са малко случаите, при които една фирма подава 
отчет към НСИ със занулен оборот, а при кандидатстване за европроект се декларира реален и дори завишен оборот. "В 
борбата за облекчаване на административната тежест, създаваме непрозрачност и условия за корупция. Трябва да се 
мисли и дискутира преди, а не след въвеждането на определени нормативни промени", категоричен бе Жечко Димитров 
и допълни: "Парадоксално е, че се правят промени в полза на бизнеса, а всички са недоволни – това говори за качеството 
на законодателния процес и за това колко необходимо е да се прилага изискването за оценка на въздействието". 

Васил Велев, председател на АИКБ отбеляза, че бизнес организациите лобират пред поне три правителства и два 
парламента за нов Закон за счетоводството, но приетият закон е незадоволителен, включително въвеждането на 
преференциите за микро - и малки предприятия е направено в осакатен вид. Велев направи предложение да се въведе 
автоматично публикуване на годишните финансови отчети, като се ползва информацията от НСИ и НАП. По този начин, от 
една страна, фирмите няма да бъдат натоварвани допълнително (т.е. няма да им се налага да подават отчети освен в НСИ 
и НАП, и в Търговския регистър), от друга страна – ще има по-висок контрол по достоверността на подаваната информация 
и ще се избегне липсата на прозрачност, за която вече беше споменато по-горе. Бойко Костов, председател на ИДЕС, 
подкрепи предложението и допълни, че създаването на "Единна входна [SP1] точка" е препоръчано и в евродирективата, 
но е възможно, само ако НАП и НСИ обявят срок за подаване на отчетите до 30 юни, а не до 31 март, както е в момента, 
тъй като голяма част от фирмите са задължени да преминават през финансов одит, който пък практически е невъзможно 
да се вмести в срока 31 март. 

По т.нар. "данък уикенд": 

Бе подчертано, че и промените в Правилника за прилагане на ЗДДС, и Указанията на НАП за прилагане на ЗДДС не са 
преминали през необходимия процес на обществено обсъждане и в не малка част фактически дописват закона, което е 
недопустимо. Липсата на значим праг за същественост практически води до отчитане и облагане на всички активи, а това 
само по себе си създава изключително висока административна тежест за данъчно задължените лица. 

Велин Филипов, зам.-председател на ИДЕС, подчерта, че практически се въвежда сериозна допълнителна данъчно - 
осигурителна тежест, тъй като освен 20-те процента ДДС непризнат данъчен кредит върху ползваните за лични цели 
активи, следва да се имат предвид 10-те процента данък върху доходите на физическите лица, получател на непаричен 
доход, и около 30% осигурителни вноски. Освен това, налице е прекалена детайлизация за следенето актив по актив, 
въвежда се трети вид амортизация и т.н., респективно - има и скрити разходи за поддържане на персонал, който да следи 
всичко това. "Ние не сме против данъка, а сме против начина на администрирането му и объркващите указания на НАП. 
Отчетността трябва да е на ниво скъпи активи, а не на ниво телефони, лаптопи или таблети", каза Велин Филипов. 

Катя Крънчева, АССП, отбеляза, че този данък удря коректният бизнес, който ще понесе допълнителна данъчно-
осигурителна и административна тежест, достигаща до 60%, а некоректният бизнес ще продължи да укрива счетоводна 
информация и данъци. 

Станислав Попдончев, финансов директор в БСК, допълни, че освен коректният бизнес, от "данък уикенд" най-силно ще 
пострадат микро - и малките предприятия, където много често активите се ползват едновременно и за търговска дейност, 
и за лични нужни. 

Николай Петков, член на УС на АССП, припомни, че по време на предходни дискусии по темата представителят на 
Министерството на финансите Людмила Петкова многократно е декларирала, че данъкът няма да се прилага върху 
евтините активи, а ще се отнася само до тези, надвишаващи значителна стойност. 
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Според Васил Велев, АИКБ, "данък уикенд" е нова възможност за неравно третиране, изнудване и тормоз над бизнеса от 
страна на недобросъвестни представители на данъчната администрация. Освен това, данъкът създава допълнителни 
административни прегради пред бизнеса. "Ако цялата ни енергия отива за това да правим отчети, кога ще работим за 
създаването на нови пазари, нови продукти, нови работни места?", реторично попита Васил Велев. Той предложи 
въвеждането на праг на стойност на облагаемите активи в размер на 50 000 лв. (а не 700 лв.), какъвто е прагът за 
регистрация по ЗДДС, и разпределение на ползването на активите за служебни и лични нужди в пропорция 80:20. 

Емил Евлогиев, зам.-председател на ИДЕС, представи информация за европейския опит по отношение облагането на 
активите с ДДС. В Полша, например, за леките автомобили (освен ако не са за лизинг или за таксиметрова дейност) се 
признава данъчен кредит в размер на 50%. В Ирландия критерий за приспадане на данъчния кредит върху леките 
автомобили са емисиите СО2. В Унгария се признават 70% за ползване на телефон за служебни цели и 30% за ползване на 
хотел, и т.н. 

Участниците в срещата поставиха въпроса относно признаването на данъчен кредит и за личните автомобили. "След като 
ще се следи личното потребление, редно е да се даде данъчен кредит върху всички автомобили", каза Велин Филипов, 
като допълни: "При въвеждането на данъчна практика трябва да се отчита народопсихологията, а българинът обича да 
лъже държавата, тъй като я смята за нещо различно, отделно от себе си". 

Колкото на шега, толкова и сериозно, зам.-председателят на БСК Димитър Бранков постави въпроса как биха изглеждали 
Указанията на НАП, приложени към активите на държавната администрация, когато се ползват за лични нужди на 
държавните служители. 

Участниците в срещата се обединиха около необходимостта от изработване на обща позиция на всички работодателски и 
професионални организации, която да съдържа конкретни искания и предложения към представителите на 
законодателната и изпълнителната власт, така че всички натоварващи бизнеса процедури (с неясен и неубедителен като 
обем фискален ефект за държавата!) да бъдат отстранени. Съвместната позиция ще бъде изготвена, координирана и 
разпространена публично до края на настоящата седмица, а на 9 февруари предстои да се проведе среща с ръководството 
на НАП, както и с екипа, изготвил Указанията за данъчно третиране по ЗДДС на използването и отделянето на стоки за 
лични нужди. 

 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
Вестник „24 часа“ 
 
√ Хиляди гръцки фирми бягат в България 
 
Според президента на Гръцката конфедерация на професионалистите, занаятчиите и търговците (GSEVEE) Гиоргос 
Кавантас, около 6 хиляди гръцки предприятия са емигрирали в България през последните няколко години. В същото време, 
ръководителят на GSEVEE обяви, че зад около 60 хиляди нови данъчни регистрации и банкови сметки в съседната страна 
стоят гърци, съобщи гръцкият вестник Ekathimerini, цитиран от "Фокус". 
Кавантас, позовавайки се на горните цифри, твърди, че реформите, планирани в системата за социално осигуряване, 
вероятно ще доведат до още по-масова емиграция на гръцки фирми. Прогнозата ще бъде представена в следващите 
няколко дни, обяви президентът на конфедерацията. Той говори на пресконференция проведена съвместно от GSEVEE и 
Национална конфедерация на гръцкия търговски сектор (ESEE) относно тяхното участие в утрешната национална стачка 
срещу планираните пенсионни реформи на правителството. Двете организации предупредиха, че производителите и 
търговците няма да спрат със стачните действия. 
 
Капитал 
 
√ Държавата ще търси още 200 млн. лв. дълг от вътрешния пазар 
 

Министерството на финансите ще опита да набере 200 млн. лв. от вътрешния пазар през февруари, показва 

публикуваният емисионен календар. Същата сума правителството получи миналия месец при сравнително изгодни 

условия. Тогава обаче бяха пуснати за продажба 10.5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), докато сега ще се излезе 
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със средносрочни с падеж три години. Ако и втората облигация за годината бъде пласирана успешно в пълния си размер, 

годишният план за вътрешния пазар ще бъде изпълнен 30%. 

През първите два месеца на 2015 г. финансовото министерство успя да получи от вътрешния пазар приблизително 

същата сума, но тогава средствата бяха набавени посредством една голяма и няколко по-малки емисии. В емисионната 

си политика за тази година държавата е предвидила възможност за поемане на нов дълг до 5.3 млрд. лв., като от 

вътрешни пазари той може да е до 3.9 млрд. лв. 

Втора голяма емисия 

В края на януари МФ пласира ДЦК за 200 млн. лв. Тогава беше постигнатата среднопретеглена доходност от 2.58%, 

докато при емитираните година по-рано книжа тя беше малко над 3%. Коефициентът на покритие достигна 1.13, което е 

умерен интерес. 

Аналогия с тази емисия трудно може да се направи заради голямата разлика в срочността. Данните на финансовото 

министерство обаче показват, че подобна 3-годишна облигация е била пласирана през юли 2015 г. Тогава постигнатата 

средногодишна доходност е била 0.49%, а коефициентът на покритие – 2.15. 

За какво са парите 

Традиционно държавата има нужда от значителни средства в началото на всяка година, за да изплати по-голямата част 

от директните плащания за земеделските производители. Впоследствие (около 45 дни по-късно) Брюксел възстановява 

на бюджета по-голямата част от парите. 

Индикативният календар на Държавния фонд "Земеделие" показва, че в последната седмица на януари правителството е 

превело на земеделските производители близо 630 млн. лв. под формата на директни плащания. Близо 600 млн. лв. са 

по схемата за единно плащане и се покриват на 100% от Брюксел. Те трябва да бъдат възстановени на бюджета до 

средата на март. Отново според календара през февруари трябва да бъдат разплатени 250 млн. лв., 75% от които с 

европейски средства. 

 

Plovdiv week  

√ ЕС приготвя нови антидъмпингови мерки за защита на бизнеса от китайския износ 

Европейският съюз трябва да намери решение, за да защити икономиката си от нелоялна конкуренция от страна на 

Китай, когато вземе решението да я обяви за пазарна икономика. За това призоваха евродепутатите в Страсбург по време 

на среща с комисаря за търговията Сесилия Малмстрьом, предаде .Да се извади Китай от списъка на антидъмпинговото 

законодателство на ЕС, без да се предприемат предпазни мерки за бизнеса на държавите членки, не би било правилен 

ход заради потенциалните вреди, заяви Малмстрьом в пленарната зала.Преди седмици в Брюксел започна дебатът за 

промяната на статута на държавно ръководена икономика на Китай от страна на Европейския съюз, което ще доведе до 

отпадане на режима на защита на европейските производители от по-евтината китайска конкуренция.Европейският съюз 

е задължен да определи Китай за пазарна икономика, за да изпълни условията на Световната търговска организация 

(СТО), която вече го направи.През следващите месеци ще бъде обмислено създаването на нов инструмент за защита, 

чрез който ЕС ще може да продължи да действа съгласно с правилата на СТО.До 77 000 работни места ще бъдат закрити в 

ЕС заради дъмпинга на китайския износ, сочат предварителни оценки на ЕК.  

Факти  

√ Къде се хвърлят на вятъра 400 000 лв. дневно? 

Стачката на гръцките фермери обезкръвява българската икономика 
България се превръща в Елдорадо за Гърция. Близо 400 000 лева на ден са загубите на превозвачите заради блокадата на 
границата с Гърция от местни фермери. 
Проблемът се точи от седмица, а българските институции не бързат да вземат адекватни мерки. 
Близо 400 000 лв. на ден идват само от неустойки заради забавените доставки. По данни от български спедиторски фирми, 
1800 ТИР-а стоят блокирани от гръцка страна. 
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Структурата на българския износ за Гърция през последните години е сходна със структурата на общия износ на страната, 
като доминират стоките с относително ниска степен на преработка, електроенергия и субпродукти. 
Прави впечатление, че през 2013 и 2014 г. постепенно в износа се налагат стоки като трикотаж и конфекция, зърнени 
култури, сирена и извара, части и принадлежности за машини и апарати, месо от птици, електро части и принадлежности, 
стъкларски изделия и др., показват данните от статистиката. 
Износът от България за Гърция се съсредоточава в няколко основни сектора – текстилни изделия и материали, 
неблагородни метали, електрическа енергия, земеделие. Голяма част от вноса от Гърция за България се формира от 
текстилни материали и изделия, минерални и химически продукти, машини и оборудване и неблагородни метали, 
уточняват от министерство на икономиката. 
Тази структура на стокообмена разкрива един съществен проблем – в България се произвежда значително количество 
готово облекло на ишлеме за гръцки клиенти поради ниските производствени разходи у нас. Оттук следва и значителният 
износ на изделия (готово облекло) за Гърция с много ниска степен на добавена стойност. 
За периода 1996-2014 г. 
инвестициите на Гърция в България възлизат на 3,581 млрд. евро, 
което представлява около 8,2 % от общия размер на инвестициите за периода (43,7 млрд. евро) и страната заема 3-то място 
по обем на инвестициите у нас от общо 182 страни – след Нидерландия и Австрия. За 2012 г. нетните плащания към Гърция 
надхвърлят притока на преки инвестиции с 126,6 млн. евро, показват данни от БНБ. 
По данни на Българска агенция за инвестиции (БАИ) Гърция е в челните места на държавите-източник на инвестиции у нас 
в секторите търговия, финансово посредничество и недвижимо имущество. По данни на БНБ за 2013 г. преките инвестиции 
от Гърция възлизат на 67,5 млн. Евро, а за 2014 г. нетните плащания към Гърция надхвърлят притока на преки инвестиции 
с 30,3 млн. евро. 
България изнася за Гърция 
Не би могло да се говори все още за значителни български инвестиции в Гърция. Инвестират се предимно средства за 
закупуване на недвижими имоти от български граждани, както и се регистрират малки по размер, предимно търговски 
фирми от живеещи в Гърция българи. 
Усилията по отношение на подобряване на позициите на българския експорт за Гърция трябва да бъдат насочени към 
разнообразяване на стоковата му структура с приоритет върху увеличаване на износа на крайна продукция с висока 
добавена стойност, съветват експерти. 
В последните години и особено след присъединяването на България към ЕС, се наблюдава процес на промяна на 
отношението на гръцките потребителите към български продукти. Ако през 90-те години на миналия ХХ в. на 
потребителски продукти, произведени в България се гледаше като на такива с ниско качество, през последните години 
тази тенденция се обръща и на българските стоки все по-често се гледа като на такива с добро качество на приемливи 
цени. Имайки пред вид новите икономически условия, може да се твърди, че гръцкият пазар ще бъде все по-готов да 
приема български продукти със собствена марка. 
Това предоставя възможности пред българските производители с дългосрочни интереси към този пазар. Като 
перспективни сектори и стокови групи с потенциал за реализиране на гръцкия пазар могат да бъдат очертани: храни и 
напитки, електротехника, текстилни продукти, обувки, козметика, мебели (хотелско оборудване) и други, отбелязват 
анализатори. 
Притеснен съм от това, което се случва на българо-гръцката граница. 
Това написа в профила си в Фейсбук премиерът Бойко Борисов. Той посочи, че близо 1800 камиона изчакват от двете 
страни на границата заради блокадите на пътища на гръцка територия, в резултат на което търпят огромни загуби и 
санкции. По този повод разговарях с гръцкия си колега Алексис Ципрас. 
Считам, че вътрешните проблеми не трябва да се превръщат в повод за нарушаване на правото на свободно движение на 
хора и стоки. Надявам се, съвсем скоро г-н Ципрас да намери решение и да бъдат предприети съответните мерки, 
отбелязва Бойко Борисов. 
Трябва да се намери решение за хората, които трябва да преминат границата, които идват от Гърция за България или от 
Италия към България. Това каза външният министър Даниел Митов за блокадата на гръцко-българската граница. 
Той съобщи, че българският посланик в Атина се е срещнал на съответните нива с всички, от които зависи евентуалното 
решаване и подобряване на ситуацията, като е било получено уверение за съдействие. 
Ние се стремим максимално бързо да създадем условия през съдействието на гръцките ни колеги, за да могат тези хора 
да преминат максимално бързо, каза още министърът. 
В края на миналата 2015 годината европейските наблюдатели, потенциалните инвеститори и финансовите анализатори 
установяват, че крайната левица в Атина се държи също както и предхождащите я правителства, обобщава Дойче веле. 
Тя протака, отлага и усуква,  
за да може колкото се може по-дълго да се измъква от вземането на непопулярни решения. Финансовият министър на 
Германия Волфганг Шойбле, който си остава любимият враг на революционерите от "Сириза", без заобикалки заяви, че 
гръцкото правителство не се придържа към нито една точка от одобрения през август план-график за реформи. Затова и 
изплащането на помощните заеми протича колебливо. 
Първата проверка на финансовото управление трябваше да бъде отложена от ноември 2015 за февруари 2016 година. Това 
може да бъде възприето като обичайно за Гърция политическо протакане, само че отново възниква проблем, който би 
могъл да натовари еврозоната в началото на идната година. 
По всичко изглежда България трябва ясно да заяви, че няма да търпи подобни номера или поне да предложи коридор на 
гръцките фермери до Брюксел. Там по традиция стачкуват недоволните техни колеги от Франция и Испания.... 
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√ Преброените дни на дългосрочните газови договори 
 
Според Economist макар пътят да е труден и дълъг все повече се върви към спот пазар на суровината 
Миналата година борсата в Сингапур реши да въведе нов индекс SLInG, индекс на спот цена за азиатския втечнен природен 
газ (LNG), част от опита на страната да стане глобален търговски газов хъб. На 25 януари тя го допълни с договор за 
деривати. Пътят напред обаче е дълъг, коментира Economist. В момента спот пазара формира само около 5% от обема, 
търгуван в Азия, твърдят мениджъри. 
Вместо това международният пазар за природен газ е доминирам от дългосрочни контракти, обвързани с цената на 
петрола, както за доставките чрез газопроводи, така и на LNG. Това е аномалия, която започва през 60-те години, когато 
европейските доставчици, разработващи първите си газови полета, нямат цена, на която да се базират за дългосрочните 
си договори и затова използват петрола. Оттогава насам предлагането и търсенето на тези суровини е различно. 
Индексирането чрез цената на нефта все по-често не успява да отрази различията. 
Анализаторите вярват, че в резултат на това механизмът за ценообразуване на природния газ е на ръба да се промени и 
че ще започне да се появява реален глобален пазар, добавяйки азиатските търговски хъбове към тези в Америка и Европа. 
Това би трябвало да насърчи разпространението на природния газ, най-чистото изкопаемо гориво, което трябва да е на 
предна линия в битката срещу глобалното затопляне. Но производителите, които се страхуват, че всяка промяна ще доведе 
до спад на цените, са готови да се противопоставят на това. Те казват, че дългосрочните обвързани с петрола контракти са 
все още нужни, за да се компенсира риска от големите им инвестиции във втечнения природен газ. 
Дългосрочните и циклични промени обясняват защо дупката между двете изкопаеми горива се разширява. Търговията с 
LNG е нараснала сериозно през последното десетилетие. Даниел Лънт от борсата в Сингапур казва, че LNG сега се 
конкурира с желязната руда за втората най-търгувана суровина в света след петрола. През последните 40 години делът на 
природния газ в енергийния микс е нараснал от 16% до над 21%. Делът на петрола се е свил. Газът генерира 22% от 
световното електричество, а петролът – само 4%. Може би има повече смисъл в обвързването на цената на природния газ 
с въглищата, срещу които се конкурира за енергиен източник. 
Нещо повече, през текущото десетилетие, перспективите за цените на газа стават все по-мечи в сравнение с тези на 
петрола. Според консултантската къща Sanford C. Bernstein глобалните доставки на LNG ще нараснат с около една трета 
през следващите три години, повишавайки свръхкапацитета с до около 10%. (На пазара на петрол има далеч по-малко 
свободен капацитет.) Поне 130 млрд. долара от тези инвестиции в доставките са в Австралия, която до няколко години ще 
измести Катар от позицията на най-голям износител на LNG в света. Америка също ще добави към излишъка. Първият ѝ 
дългоотлаган износ на LNG трябва да започне до няколко седмици. 
 
ПИК 

 
√ Плевнелиев: Българите са добре образовани и знаят, че нищо не се постига даром 
 
Бразилия е приоритетен търговско-икономически партньор на България в Латинска Америка, амбициозни сме и искаме да 
постигнем повече. Имаме политическа заявка за задълбочаване на партньорството. Сега остава най-важното - много труд 
по пътя на всяко партньорство и в подкрепа на всяка идея, която ще ни сближи и ще подпомогне растежа ни. С тези думи 
се обърна държавният глава Росен Плевнелиев към представителите на бизнес средите от България и Бразилия, в рамките 
на съвместен българско-бразилски бизнес форум, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. В срещата в 
Националната конфедерация на индустрията на Бразилия участваха 20 български и над 20 бразилски компании и 
представители на всички бизнес федерации, членуващи в Конфедерацията. 
"Идваме с много ясно послание - България е приятелска, мирна и демократична страна. Българите са добре образовани и 
знаят, че нищо не се постига даром, а трябва да се изработи", заяви президентът Плевнелиев, който очерта предимствата 
на България като платформа за правене на бизнес и като вход за бразилските компании към европейския пазар. 
"Българските компании са компетентни и способни, банковият сектор е ликвиден и способен да финансира бизнеса. Всеки 
проект между България и Бразилия ни е важен. Всяка идея е със стратегически потенциал и ние ще я подкрепим, защото 
виждаме този потенциал. Няма как едно разбирателство да не намери реализация, но не можем без предприемачите - те 
поемат инициативата и рисковете. Трябва да подкрепим предприемачите", подчерта държавният глава пред 
представителите на бизнеса от двете страни. 
Президентът посочи, че днес България е остров на стабилност в един динамично развиващ се регион на 12 държави със 
150 милиона потребители. Редица показатели на българската икономика бележат ръст през последните години, 
включително на БВП, на инвестициите и на износа, припомни президентът. България също така има едни от най-ниските 
данъчни и съпътстващи разходи за правене на бизнес в Европа. "Редица световни компании се позиционират в България, 
защото у нас има индустриална култура, добре подготвени специалисти и предприемачи, които вярват в отговорния 
бизнес. Стратегически важно за нас е да издигнем на по-високо равнище отношенията на бизнеса от двете страни. 
България е врата за търговията и производството, която е най-прекият път към пазара на ЕС", заяви българският президент. 
Държавният глава обяви, че България ще работи за това да се ускори финализирането на споразумението ЕС-Меркосур, 
което ще сближи икономиките на двете страни. През есента на 2016 г. ще заседава за първи път и Смесената икономическа 
комисия на България и Бразилия, обяви министърът на икономиката Божидар Лукарски, който също взе участие в бизнес 
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форума. Бразилия е основен търговски партньор на България в Латинска Америка и търси диверсификация на търговско-
икономическите си партньорства, заяви председателят на Националната камара на индустрията на Бразилия Робсон Брага 
де Андраде. По думите му, съществуват възможности за разширяване на влиянието на България на бразилския пазар в 
области като инфраструктура, енергетика и урбанизъм. 
Бразилия е на 14-та позиция по употреба на български стоки в света, предимно фино оборудване и машини. "Трябва да се 
използват възможностите за интензифициране на стокообмена и за по-голямо интегриране на производствените вериги", 
коментира Робсон Брага де Андраде. "Необходима е по-ясна траектория на отношенията и бизнесите от двете страни 
заявиха воля да работят съвместно в тази посока", коментира още председателят на бразилската конфедерация на 
индустрията. В рамките на официалното си посещение в Бразилия държавният глава ще участва в среща на бизнеса от 
двете страни в икономическия, търговски и финансов център на страната Сао Пауло. Президентът Росен Плевнелиев ще се 
срещне и с българската общност в мегаполиса, която е най-голямата в Бразилия. 
 
 
Stroimedia.bg 
 
√ ЕИФ и Райфайзенбанк подписаха гаранционно споразумение за финансиране на българския бизнес 
 
В рамките на Инвестиционния план за Европа страната ни ще получи 35 млн. евро 
Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и Райфайзенбанк (България) ЕАД подписаха гаранционно споразумение, чиято 
цел е да увеличи финансирането за иновативни малки предприятия и средни компании в България. Трансакцията се 
осъществява с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) – основата на Инвестиционния план 
за Европа. 
Благодарение на новото споразумението с ЕИФ, през следващите две години, Райфайзенбанк ще осигури финансиране в 
размер на 35 млн. евро за иновативни компании в България. Кредитите ще се отпускат с гаранционно покритие от ЕИФ, в 
рамките на инициативата "ЕС ИновФин за Иноватори" с финансовата подкрепа по Програмата на Европейската комисия 
"Horizon 2020". Това ще даде възможност на Райфайзенбанк да предоставя на иновативните компании допълнително 
финансиране при по-благоприятни условия. 
"За втори път в рамките на по-малко от половин година България се възползва от гаранция по Инвестиционния план, този 
път за близо 70 млн. лева. Това споразумение отново е насочено към това, което има най-голямо значение – подкрепа за 
малките и средни предприятия, които създават най-много от новите работни места в Европа. Браво за предприемчивостта 
и успех на компаниите, които ще се възползват от тази възможност!", коментира Кристалина Георгиева, заместник-
председател на Европейската комисия с ресор бюджет и човешки ресурси. 
"Подписаното с Райфайзенбанк (България) споразумение е доказателство за ангажимента ни бързо да реализираме 
програмата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ). Като стимулираме финансирането на иновативни 
компании чрез гаранционната схема за малки и средни предприятия "ИновФин", ще можем да осигурим ефективна и 
навременна подкрепа за българския бизнес и да му помогнем да развива и подобрява нови продукти и услуги.", каза 
главният директор на ЕИФ, Пиер Луиджи Гилибер.  
Това е първoтo споразумение в България за насърчаване финансирането на иновациите в рамките на "ИновФин" с 
подкрепата на ЕФСИ. То идва в резултат на желанието на Групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за бързо 
реализиране на конкретни инициативи по ЕФСИ, в съответствие с очакванията на страните-членки, Европейската комисия 
и Европейския парламент. Целта на това споразумение е да насърчи кредитирането и гаранционните споразумения, като 
допринесе за откриването на нови работни места и за икономическия растеж в ЕС. 
 
Европейски Парламент 
 
√ Европейска платформа за борба с недекларирания труд 
 
Във вторник ЕП одобри проект за създаването на "европейска платформа" за засилване на сътрудничеството в борбата с 
недекларирания труд. Платформата ще подобри сътрудничеството между министерствата на труда, синдикатите и 
организациите на работодателите на държавите членки на ЕС при решаването на този проблем, който изкривява пазара 
на труда. Недекларираният труд се равнява на 18% от БВП на ЕС.  
Евродепутатите включиха в проектопредложението компромиса, който беше постигнат в преговори с представители на 
държавите членки в края на миналата година, гласувайки с 619 гласа "за", 69 "против" и 7 "въздържал се". По време на 
дебата преди гласуването Георги Пирински (С&Д, България), който беше докладчик на Парламента, каза: 
"Предназначението на платформата е да разшири способностите на държавите членки за действия по отношение на 
множеството болезнени проблеми, пораждани от недекларирания труд, чрез засилено сътрудничество на равнище на 
Съюза между съответните национални власти, заедно със социалните партньори и с участието като наблюдатели на широк 
кръг заинтересовани агенции и организации. Съответно, мисията на платформата бе дефинирана така, че и да 
предотвратява, ограничава и противодейства срещу недекларирания труд, и да насърчава превръщането на такъв труд в 
деклариран труд." 
"Недеклариран труд" обикновено означава всяка платена дейност, която е законна по своята същност, но не е декларирана 
пред обществени служби като данъчни власти или инспекторати по труда. Платформата трябва да подпомага практически, 
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ефективни и ефикасни трансгранични действия и да развие надеждна и ефикасна система за бърз обмен на информация 
между национални органи. 
В същото време според текста платформата няма да се меси в собствените действия на държавите членки, нито пък ще 
хармонизира техните правила. Тя също така взема предвид, че съответните дефиниции и регулаторни системи се 
различават в отделните държави членки на ЕС. 
Целта в дългосрочен план е подобряване на условията на труд и интегриране на недекларираните работници на пазара на 
труда. Платформата ще се занимава с всички форми на недеклариран труд. 
Организация 
Платформата ще се състои от старши представители, номинирани от държавите членки, най-много четирима 
представители на социалните партньори на европейско ниво, разделени по равно между синдикати и организациите на 
работодателите (без право на глас), и представители на Комисията. Представителите на работодателите и работниците, 
Eurofound, Европейската агенция по безопасност и здраве при работа, Международната организация на труда и 
представители на държавите от Европейската икономическа зона ще имат статут на постоянни наблюдатели. 
Платформата ще се среща поне два пъти годишно. Специални работни групи ще се занимават с различните аспекти на 
недекларирания труд. Очаква се годишните финансови нужди на платформата да са от около 2,1 млн. евро, които ще бъдат 
поемани по оста "Прогрес" на програмата EaSI 
Обща информация 
Недекларираните работници често са обект на опасни условия на труд, ниско заплащане и нарушения на трудовите права. 
Недекларираният труд може да е фактор за социален дъмпинг, особено в трансгранични случаи. Платформата трябва също 
така да спомогне за елиминиране на злоупотребите с принципа на свободата на движение чрез недеклариран труд. 
Според данни на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, средният дял на недекларираната 
икономика в ЕС е 18% от БВП. Разликите са от под 8% за Австрия до над 30% за България. Недекларираният труд е най-
разпространен в строителството, следван от домакинските услуги, охраната, индустриалното почистване, земеделието и 
хотелиерството, ресторантьорството и кетъринга. 
Следващи стъпки 
След като беше гласувано от Парламента, решението трябва да бъде одобрено от Съвета на министрите. То ще влезе в 
сила, след като бъде публикувано в Официалния вестник на ЕС. 
 
Акцент бг 
 
√ "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД получи почетен приз "Скритото добро" за провеждане на социални инициативи 
 
Вчера (1-и февруари) на официална церемония по повод благотворителната кампания "Скритото добро" управителят на 
"БДЖ – Пътнически превози" ЕООД, Димитър Костадинов, получи почетен приз "Скритото добро" в категория "Бизнес 
партньори". Кампанията се провежда за втора поредна година под патронажа на заместник-кмета на Столична община 
Албена Атанасова. 
Целта на благотворителната кампания е да се обединят усилията на корпоративните, бизнес и спортни организации, 
неправителствения сектор, творческата гилдия и други организации към съпричастност, подкрепа и помощ за една обща 
кауза. Кампанията е отворена за участие от всички, които през годината с действията си заявяват подкрепа към социалните 
инициативи на Столична община, както и съдействат и подпомагат обучението и развитието на деца и младежи в 
неравностойно положение.  
През 2015 г. "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД за поредна година организира инициативи за деца в неравностойно 
положение и осигури пътувания на деца от социални институции до различни градове в страната. Ръководството на 
националния железопътен превозвач винаги е подкрепяло инициативите за социална адаптация и интеграция на децата, 
лишени от родителска грижа, зачитането на правото им на качествен и достоен живот като пълноценни граждани на 
нашето общество. 
Освен инициативи и пътувания за деца в неравностойно положение, "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД съдейства за 
осигуряването на транспорт и на деца, участници в различни фестивали и конкурси, чрез които се дава възможност на 
младите хора да разгърнат своя творчески потенциал и възможности.  
 
Economynews.bg 
 
√ ЗОП приет и на второ четене 
 
Днес Народното събрание гласува на второ четене Законопроекта за обществените поръчки, внесен от Министерския 
съвет. Според текстове от него постоянно действащ методически съвет ще работи по унифициране на практиките по 
прилагане на контролната дейност по закона. В съвета ще участват представители на Сметната палата, Агенцията по 
обществени поръчки и Агенцията за държавна финансова инспекция.Новият закон ще влезе в сила от 15 април 2016 г., с 
изключение на няколко члена, като до тогава Министерският съвет ще трябва да приеме правилник за прилагането на 
Закона за обществените поръчки. 
Възложителите на обществени поръчки са част от нашето общество и често на самите тях е трудно да спазват множеството 
правила и изисквания към възлагателния процес в ЗОП. Честите промени в закона правят качественото и ефективно 
възлагане много трудно. ЗОП не е пригоден и не е разписан да се бори с корупцията. ЗОП и европейското законодателство 
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в областта имат малко по-различна цел, а именно – да осигуряват възможно най-ефективното разходване на публичните 
средства по един процедурно описан начин. Това каза за предаването "Преди всички" по "Хоризонт" на БНР главният 
секретар на Националното сдружение на експертите по обществените поръчки Ивайло Стоянов, който оцени промените 
като "много положителни" и уточни, че европейски директиви от 2014 г. са в основата на промените в ЗОП, които НС ще 
гласува днес. С тях се въвежда не само това, което виждаме като практика в други страни-членки, но и практиката на 
европейските съдилища, на Европейския съд, на националните съдилища. 
В голяма степен законът става по-ясен. Въвеждат се нови моменти и с уеднаквяването на правилата, на практика, 
националните възложители ще възлагат поръчките по същия начин, както европейските. Това ще улесни възлагането на 
обществени поръчки по европейски проекти, уточни Стоянов. Един елемент, който задължително трябва да 
транспонираме в нашето законодателство, е новият единен образец на оферта – всички участници, всеки един бизнес, 
независимо къде в ЕС се намира, ще попълва офертата си по един и същи начин. От една страна, ще е полезно за самия 
възложител, който няма да допуска грешки, изготвяйки документацията, а от друга – и за самия бизнес, тъй като това 
унифициране ще му позволи по-лесно и ефективно да изготвя своите оферти. Другото положително е създаването на 
основата за т.нар. "електронни обществени поръчки". Все още обаче няма визия към правилника за прилагането на закона, 
допълни Стоянов. Според него дискусиите за двата документа е трябвало да вървят в работните групи сравнително 
едновременно, за да могат депутатите да си изяснят докъде стига това прехвърляне на процедурни правила. Според 
експерта случаен принцип при разпределението на производствата по ЗОП, както се разпределят делата в съдебната 
система, би бил по-подходящ, отколкото това да се определя от председателя на КЗК: Трябваше малко повече внимание 
да се обърне при приемането на този закон и на етапа на контрола на изпълнението на обществените поръчки. Дълги 
години обществото е съсредоточено в самия закон и остава малко по-назад може би най-важният въпрос за обществото, 
а именно изпълнението. Най-сериозните проблеми, в това число и корупционни рискове, са именно на този етап, а не 
толкова на етапа на възлагателните действия. 
 
Вестник „Сега“ 
 
√Депутатите намалиха наполовина глобите за нарушения в обществените поръчки 
 
Томислав Дончев определи съмненията за корупция като "емоционална истерия" 
ЮЛИЯН САВЧЕВВицепремиерът Томислав Дончев защити вчера в парламента новия закон за обществените поръчки. "Защо 
решихте, че голямата битка с корупцията трябва да се води през този закон", попита той в отговор на критики от страна на 
депутати от опозицията. Мнозинството в парламента и вчера потвърди, че обявеното затягане на контрола на 
обществените поръчки по изискване на Европейския съюз е само намерение. Това стана ясно от гласуваните текстове на 
изцяло новия закон, който беше окончателно приет на извънредно заседание с гласовете на мнозинството, докато 
паралелно течаха пазарлъци за новия просветен министър. Депутатите намалиха двойно размера на предложените от 
правителството глоби за възложителите. 
Така например ако община или агенция запише в изискванията към участниците условие, което ограничава конкуренцията, 
Министерският съвет беше записал глоба за кмета и шефа на държавния орган до 20 хил. лв. По предложение на депутата 
от ГЕРБ Свилен Иванов максималната санкция беше намалена на 10 хил. лв. Всички останали глоби също паднаха 
наполовина. Запазена бе санкцията само за най-сериозното нарушение - когато възложител не обяви поръчка въпреки 
задължението да го направи. В този случай глобата е в размер на 10% от стойността на поръчката, но не повече от 50 хил. 
лв. 
"В закона отпадат имуществените санкции и остават само глобите. Смисълът на наказанията при нарушение е те да са 
административни, а не компенсация за извършеното нарушение. Кметовете са отговорни и по други закони, затова глобите 
трябва да се намалят. Иначе заплатите няма да им стигнат", мотивира предложението си Свилен Иванов. 
Вчера в парламентарната зала дойде и вицепремиерът Томислав Дончев, чийто екип е автор на изцяло новия закон. В 
отговор на критиката, че законът е механичен и дори буквален превод на европейските директиви, той заяви, че една 
фирма трябва да се явява на търгове във всички държави в ЕС при едни и същи условия. Той оправда възможността 
електронните медии да получават пари от държавни структури без обществена поръчка с аргумента, че "законодателят на 
европейско ниво е имал предвид, че медиите работят на ограничен пазар". И по старите, и по новите правила 
електронните медии могат да изпълняват обществени поръчки, без да участват на търг за тях. 
На обвинение на депутата от Реформаторския блок Гроздан Караджов, че се одобрява закон за насърчаване на корупцията, 
Томислав Дончев отговори, че корупцията не се бори с идеологически клишета и декларации, а с работещи институции. 
Вицепремиерът успокои, че правилници и наредби, които тепърва ще се разработват, ще регулират детайлите и на свой 
ред обвини противниците на закона в "емоционална истерия". 
"Защо решихте да водите голямата битка с корупцията през закона за обществените поръчки?" попита Дончев. Георги 
Божинов от БСП отговори директно: "Защото след броени дни или месеци предстои избор на нов председател на КЗК, а в 
този закон вие го правите едноличен орган. Очевидно ще бъде избран нов, политически верен на управлението човек, 
който да материализира именно този закон. Председателят става най-информираното лице за поръчителя, изпълнителя, 
покровителя и получателя на корупционното възнаграждение. С този закон той става диспечер на оторизираната със закон 
корупция". 
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Mediapool 
 
√ Спорният ЗОП приет окончателно в сянката на избора на Кунева 
 
Изборът на Меглена Кунева за просветен министър отвлече вниманието от новия Закон за обществените поръчки (ЗОП) и 
той беше приет окончателно от Народното събрание на извънредно заседание във вторник без шумни дебати за разлика 
от миналата седмица. 
Постоянно действащ методически съвет ще работи по уеднаквяване на практиките по прилагане на контролната дейност 
по закона. В него ще участват представители на Сметната палата, Агенцията по обществени поръчки и Агенцията за 
държавна финансова инспекция, решиха депутатите. 
Новият Закон за обществените поръчки е едно от предварителните условия по договора ни за партньорство с ЕС 2014 – 
2020 г. Той отразява европейски директиви в тази сфера, които трябва да са въведени до април 2016 г. 
Законът ще влезе в сила от 15 април, решиха депутатите и така спазиха срока. 
Основната цел на закона е да се намалят възможностите за провеждане на нагласени търгове за определени кандидати. 
България беше критикувана и често попадаше в докладите на Европейската сметна палата заради това. Наложи се дори 
Европейската комисия да спре временно фондове, за да поправим системите си за контрол. 
Критиците: Широко отворени врати за корупция 
Според депутати от Реформаторския блок, БСП и Патриотичния фронт обаче новият закон отваря вратата за корупция още 
по-широко. Най-критични към новия закон бяха Мартин Димитров и Гроздан Караджов от гражданската квота на 
Реформаторския блок, Димитър Байрактаров от Патриотичния фронт и Филип Попов от БСП. 
Те бяха за въвеждането на случаен принцип при разпределянето на делата при обжалване на поръчките в Комисията за 
защита на конкуренцията (КЗК), но не получиха подкрепа в зала. Вместо това остана досегашният ред – председателят на 
КЗК да разпределя делата, като дори правомощията му бяха увеличени с възможността да посочва и хората, които да 
работят по преписката. 
Остана старото положение и с невъзможността за обжалване на малките обществени поръчки, както и радиата и 
телевизиите да получават пари без търгове. 
По искане на Гроздан Караджов в парламента дойде вицепремиерът по икономическата политика и еврофондовете 
Томислав Дончев, за да обясни философията на новия закон. 
Дончев: Корупцията се бори не със заклинания, а с работещи институции 
"Великият войн намира битката, която ще го направи велик войн, и тя го прави. Само, че сте объркали и противника, и 
тактиката", обърна се Дончев към критиците на закона. 
Корупция не се бори с идеологически клишета или със заклинания, а с добро законодателство и с работещи институции, 
допълни той и обясни, че "като правило проблемът, свързан със ЗОП, не е в закона, а в неспазването му". 
Според Дончев това е закон, а не процедурен наръчник. Не очаквайте всички отговори по най-детайлните въпроси от един 
закон, който по дефиниция е рамков, препоръча Дончев. 
Той обясни, че обществените поръчки са една от общностните политики и за това си има причина – общият пазар. Това 
предполага във всяка държава-членка на ЕС да има ясни и еднакви правила, които да се следват. Именно това прави 
транспонирането на директивите задължително, мотивира се вицепремиерът. 
Новият закон се пише от шест месеца с помощта на работна група с участието на повече от 40 експерта от практически 
всички ведомства. Минал е обществено обсъждане, включени са повече от 700 предложения. Трудно ми е да разбера тази 
емоционална истерия в последния момент, коментира още Дончев. 
Във връзка с тезите, че предварителните пазарни проучвания са корупционно начинание, Дончев поясни, че до момента 
служителите са правили такива проучвания, но неформално и нерегулирано. С новия закон този процес се регламентира, 
обясни той. 
По отношение на ускоряването на обществени поръчки Дончев заяви, че за 2015 г. са били възложени общо 11 000 
обществени поръчки, от които само 7 са били ускорени. Корупцията в обществени поръчки идва не от по-голямата 
конкуренция, не от допускането на повече участници, а идва от отстраняването, заяви вицепремиерът. 
По думите му злонамерените възложители ползват точно тази техника - неудобните кандидати, които биха дали по-добра 
цена и по-добри условия, са отстранявани преждевременно. Отстраняването от процедури по обществени поръчки 
генерира корупция, допълни той. 
По отношение на процедурата за директно купуване на ефирно време Дончев обясни, че подобна възможност съществува 
и в старата директива, и в новата. Законодателят на европейско ниво има предвид, че електронните медии, за разлика от 
всички останали, функционират при хипотезата на ограничен пазар, обясни Дончев. По думите му в тази област пазарът по 
същество не е свободен. 
 
Синор БГ 
 
√ Васил Грудев: Готвим писма, така че в новата кампания грешките ще лъсват още с подаване на заявленията 
 
 
Информационната кампания за кандидатстването по директните плащания през 2016 година е в ход и до няколко дни ще 
приключи. Експерти проведоха обучителни семинари в цялата страна, като интересът към средище беше изключително 
голям. Синор.БГ потърси за разяснение заместник министъра на земеделието Васил Грудев, който внесе важни уточнения 
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по процедурите и документите, които тряба да бъдат подготвени от земеделските производители при кандидатстването 
им. 
Г-н Грудев, може ли да посочите кое е новото в тазгодишната кампания? 
В брошури и разяснителни листовки сме отразили основните моменти, които отличават кампания 2016-а от 
миналогодишната. Затова и няма да се спирам на основните отлики. 
Това, което смятам, че значително ще облекчи работата с фермерите е, че от тази година още с подаването на заявленията 
стопаните ще получават специални писма, в които ще бъдат отразени основните допуснати от тях грешки. 
Какво точно имате предвид? 
Практиката досега показа, че когато фермерите подават заявленията си, често поради бързина или недоглеждане те ги 
подписват, без да са видели важни забележки, направени от администрацията по отношение на очертаните площи. Нашето 
желание е тази година тези забележки да бъдат посочвани в едно отделно писмо, което ще се разпечатва в момента на 
подаване на заявлението. 
В това писмо ще се казва, че ""ъв връзка с подадено от Вас заявление и след първоначално направени административни 
проверки ние сме констатирали следните несъответствия". И ще бъдат изредени съответните несъответствия, ако ги има, 
разбира се. 
Ще дам няколко примера на подобни несъответствия - ако даден парцел излиза извън допустимия слой или ако фермерът 
не е заявил субсидии по някоя от схемите, това ще бъде отразено. Има случаи и, когато фермерът е поел ангажимент по 
дадена схема, но не я е чекирал в заявлението – това също ще му бъде показано. Или пък ако няма документ по самото 
заявление. 
Тези неща ще бъдат описани в писмото и фермерът на място трябва да ги прочете и да ги разпише. По този начин ще 
избегнем грешките при подаването на заявленията. 
Какво следва за фермера от това писмо? 
Нагледно той ще види какви проблеми има в заявлението и ще му бъде отпуснат срок, за да може да той да поправи 
набелязаните от нас грешки. 
Подписвайки се под това писмо, той на практика ни казва – "да, аз зная, че съм излязъл извън допустимия слой, но аз съм 
се объркал и затова моля да ми го намалите до допустимия слой". 
Втората опция е да каже "знам, но аз сега го разработих този парцел". В тези случаи фонд "Земеделие" на място ще провери 
дали това е истина и ще го отрази в слоя. Това е добро решение за самите получатели на субсидии и според нас ще 
предотврати редица недоразумения. 
В момента фонд "Земеделие" уточнява детайлите и дизайна на тези писма. 
При някои от информационните кампании възникнаха въпроси по санкциите, които се прилагат при поддеклариране на 
площите. Може ли да разясните за какви санкции става въпрос?  
Ще започна от отликите в тазгодишната кампания. Знаете, че от кампанията през миналата година въведохме изискването 
за задължително правно основание за площите, които се заявяват. Разликата между миналогодишната и тазгодишната 
кампания е, че сега ние надграждаме системата за заявяване, като го правим и на географски принцип, за да се види 
точното местоположение на имотите. 
През миналата година сумирахме правните основания и ако в дадено землище ХИКС вие ппримерно имате правно 
основание за 100 дка, то след като ги очертавахте, системата ви спираше до тези 100 дка, без да ви покаже къде са тези 
декари. Тя само казваше, че можеш да чертаеш само толкова, защото имаш само това правно основание. Това беше един 
вид компромис, за да могат хората да свикнат с очертаване по правно основание и да не се допускат много грешки. Стоте 
декара бяха цифров ограничител. 
Тази година надграждаме системата и казваме – правното основание ще светне в ИСАК и вие може да заявявате само в 
рамките на това правно оснавие, което ви е излязло като слой допустими правни основания на всеки бенефициент. Това е 
първото новост в системата. 
Вторият момент е с така нареченото поддеклариране. При него няма нито един нов елемент или санкции за 
поддеклариране и това го подчертавам дебело. 
Поддеклариране имаме, когато не заявиш всички ползвани от теб площи. Но забележете – санкция има само когато не 
заявиш всички площи, които ти обработваш. Не става въпрос за всички земи, за които имаш правно основание – защото 
там влизат и земи, които ти не работиш. Примерно, селскостопански дворове, изоставени захрастени земи. 
Всеки кандидат има нотариални актове за тези земи, но той не ги работи. И в никакъв случай няма да търпи санкции само 
затова, че не ги е заявил. 
Ще бъде голяма грешка, ако аз заявя нещо, което не работя, защото тогава ще ми дойде проверка и ще търпя санкции. 
Единственото задължително условие е да декларираш всички площи, които обработваш, а не всички, за които имаш 
правно основание. И в никакъв случай не трябва да се заявявят всички площи, за които фермерите имат правно основание. 
В системата за правно основание ще ми дойдат всички земи, за които имам правно основание – това е декларирано със 
съответното ЕГН, УРН или БУЛСТАТ. Но при кандидатстването за субсидии трябва да заява само тези, които обработвам. 
Може ли да припомните в кои случаи ще има санкции? 
Възможна санкция за поддеклариране на имоти има само в един единствен случай. Ако фермерът реши да не заяви всички 
площи, които обработва и ги поддържа в това състояние. Това обаче не е ново и фермерите го знаят. 
Но явно има случаи на нарушения. Какви са те? 
Да, съществуват подобни опции. Ще попитате, какъв е смисълът да не заявявам площите в пълния им размер, в който ги 
обработвам. Ще дам един пример. Ако вие имате 110 хектара ниви, съществува само една хипотеза, при която вие бихте 
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решили да заявите по-малка площ. И тази хипотеза е посочена дори в европейския регламент по прилагане на зелените 
практики. 
Тя е свързана с изискването за разнообразяването (на диверсификацията) културите, при които върху тази площ трябва да 
се засадят минимум 3 култури. Това изискване обаче важи само площи над 100 хектара (хиляда декара). 
И ако примерно фермерът разполага със 110 хектара, той може да реши да се изхитри. И за да не изпълнява тези 
задължения за диверсификация, да декларира, че работи под 100 хектара. 
Само в тези случаи се налага санкция за поддеклариране – защото тогава не съм заявил всички имоти, които ползвам и 
поддържам в добро състояние. 
Тази санкция не е нов елемент в законодателството. Тя се знае от 4 години и трябва да се прилага. 
За мен по-голямата опасност ще бъде, ако фермерът заяви имоти, които не работи, но при очертаването на имотите той 
види, че тези земи му "светват" в системата само защото той има правно основание за тях. Това не трябва да се случва и 
би подвело кандидатстващите за субсидии. 


