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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

Експерт.бг 
 
√ Работодатели и счетоводители излязоха с конкретни предложения за "данък уикенд" 
 
Асоциацията на индустриалния капитал в България, съвместно с Асоциацията на специализираните счетоводни 
предприятия (АССП) и Института на дипломираните експерт – счетоводители (ИДЕС) изпрати писмо с коментари и 
конкретни предложения за изменение и допълнение на Указанието на НАП за прилагане на промените в Закона за данъка 
върху добавената стойност (ЗДДС) и правилника за прилагането му (ППЗДДС), съобщиха от АИКБ. 
 
Конкретните предложения са за използването на стоки и услуги за лични нужди на данъчно задълженото лице, на 
собственика, на работниците и служителите - т. нар. „данък уикенд”. Адресати на писмото са председателят на Комисията 
по бюджет и финанси на Народното събрание Менда Стоянова, министърът на финансите Владислав Горанов и 
изпълнителният директор на НАП Бойко Атанасов. Документът е изработен от АИКБ, АССП и ИДЕС след предварително 
проведени срещи и разговори с представители на отговорните институции. Той съдържа коментари и ясно формулирани 
предложения за промяна на конкретни текстове. 
 
Както българският закон за ДДС, така и Указанието не са съобразени изцяло с разпоредбите на ДДС Директивата относно 
дълготрайни активи, стоки или услуги, които се ползват, както за целите на независимата икономическа дейност, така и за 
т. нар. лична употреба. Допълнително, Указанието, в някои части, не е съобразено и с българския ЗДДС. Накрая, Указанието 
не дава полезен и систематизиран подход към въпросите на личното потребление и съответно - не дава възможност на 
задължените лица лесно, правилно и еднакво да определят третирането на подобни дълготрайни активи, стоки и услуги. 
Намираме Указанието за прекомерно техническо и объркващо, без да дава ясни и конкретни подходи към различни 
видове активи, както и че не е фокусирано върху даване на полезни отговори на най-разпространените бизнес случаи. 
 
Следва максимално бързо да се предприемат действия българският ЗДДС да бъде съобразен с Директивата във всички 
аспекти, имащи отношение към използването на активи за частична лична употреба. Считаме че Указанието следва да 
бъде оттеглено и да бъде заместено с друго, което да бъде съобразено със закона и да дава ясни правила, подпомагащи 
фирмите при прилагането на закона съобразно конкретната категория активи и особеностите на ситуацията. 
 
Пик 
 
√ АИКБ, АССП и ИДЕС с конкретни предложения за „данък уикенд“ 
 
Асоциацията на индустриалния капитал в България, съвместно с Асоциацията на специализираните счетоводни 
предприятия (АССП) и Института на дипломираните експерт – счетоводители (ИДЕС) изпрати писмо с коментари и 
конкретни предложения за изменение и допълнение на Указанието на НАП за прилагане на промените в Закона за данъка 
върху добавената стойност (ЗДДС) и правилника за прилагането му (ППЗДДС), съобщиха от АИКБ. 
Конкретните предложения са за използването на стоки и услуги за лични нужди на данъчно задълженото лице, на 
собственика, на работниците и служителите - т. нар. „данък уикенд”. Адресати на писмото са председателят на Комисията 
по бюджет и финанси на Народното събрание Менда Стоянова, министърът на финансите Владислав Горанов и 
изпълнителният директор на НАП Бойко Атанасов. 
Документът е изработен от АИКБ, АССП и ИДЕС след предварително проведени срещи и разговори с представители на 
отговорните институции. Той съдържа коментари и ясно формулирани предложения за промяна на конкретни текстове. 
Както българският закон за ДДС, така и Указанието не са съобразени изцяло с разпоредбите на ДДС Директивата относно 
дълготрайни активи, стоки или услуги, които се ползват, както за целите на независимата икономическа дейност, така и за 
т. нар. лична употреба. 
Допълнително, Указанието, в някои части, не е съобразено и с българския ЗДДС. Накрая, Указанието не дава полезен и 
систематизиран подход към въпросите на личното потребление и съответно - не дава възможност на задължените лица 
лесно, правилно и еднакво да определят третирането на подобни дълготрайни активи, стоки и услуги. Намираме 
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Указанието за прекомерно техническо и объркващо, без да дава ясни и конкретни подходи към различни видове активи, 
както и че не е фокусирано върху даване на полезни отговори на най-разпространените бизнес случаи. 
Следва максимално бързо да се предприемат действия българският ЗДДС да бъде съобразен с Директивата във всички 
аспекти, имащи отношение към използването на активи за частична лична употреба. Считаме че Указанието следва да 
бъде оттеглено и да бъде заместено с друго, което да бъде съобразено със закона и да дава ясни правила, подпомагащи 
фирмите при прилагането на закона съобразно конкретната категория активи и особеностите на ситуацията 
 
 
Факти 
 
√ Бизнесът и счетоводители: „Данък уикенд“ да се оттегли 
 
„Данък уикенд“ да се оттегли. За това настояха от Асоциацията на индустриалния капитал в България, съвместно с 
Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия (АССП) и Института на дипломираните експерт – 
счетоводители (ИДЕС). 
 
Те изпратиха писмо с коментари и конкретни предложения за изменение и допълнение на Указанието на Националната 
агенция за приходите (НАП) за прилагане на промените в Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и правилника 
за прилагането му (ППЗДДС), касаещи използването на стоки и услуги за лични нужди на данъчно задълженото лице, на 
собственика, на работниците и служителите - т. нар. „данък уикенд”. Адресати на писмото са председателят на Комисията 
по бюджет и финанси на Народното събрание Менда Стоянова, министърът на финансите Владислав Горанов и 
изпълнителният директор на НАП Бойко Атанасов. Документът е изработен от АИКБ, АССП и ИДЕС след предварително 
проведени срещи и разговори с представители на отговорните институции. Той съдържа коментари и ясно формулирани 
предложения за промяна на конкретни текстове. 
 
Както българския закон за ДДС, така и Указанието не са съобразени изцяло с разпоредбите на ДДС Директивата относно 
дълготрайни активи, стоки или услуги, които се ползват, както за целите на независимата икономическа дейност, така и за 
т. нар. лична употреба. Допълнително, Указанието, в някои части, не е съобразено и с българския ЗДДС. Накрая, Указанието 
не дава полезен и систематизиран подход към въпросите на личното потребление и съответно - не дава възможност на 
задължените лица лесно, правилно и еднакво да определят третирането на подобни дълготрайни активи, стоки и услуги. 
Намираме Указанието за прекомерно техническо и объркващо, без да дава ясни и конкретни подходи към различни 
видове активи, както и че не е фокусирано върху даване на полезни отговори на най-разпространените бизнес случаи. 
 
Следва максимално бързо да се предприемат действия българският ЗДДС да бъде съобразен с Директивата във всички 
аспекти, имащи отношение към използването на активи за частична лична употреба. Считаме че Указанието следва да 
бъде оттеглено и да бъде заместено с друго, което да бъде съобразено със закона и да дава ясни правила, подпомагащи 
фирмите при прилагането на закона съобразно конкретната категория активи и особеностите на ситуацията. 
 
 
Economy.bg 
 
√ Бизнесът и съсловни организации на счетоводителите предложиха законови промени за данък "уикенд" 
 
Те настояват Указанието на НАП да бъде отменено и заменено с ново 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), съвместно с Асоциацията на специализираните счетоводни 
предприятия (АССП) и Института на дипломираните експерт – счетоводители (ИДЕС) изпратиха писмо с коментари и 
предложения за изменение и допълнение на Указанието на Националната агенция за приходите (НАП) за прилагане на 
промените в Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и правилника за прилагането му (ППЗДДС), касаещи 
използването на стоки и услуги за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и 
служителите - т. нар. данък "уикенд". 
Документът е изработен след предварително проведени срещи и разговори с представители на отговорните институции.  
Според бизнеса и счетоводителите както законът за ДДС, така и указанията за неговото прилагане не са съобразени изцяло 
с разпоредбите на ДДС Директивата относно дълготрайни активи, стоки или услуги, които се ползват, както за целите на 
независимата икономическа дейност, така и за т. нар. лична употреба. 
Самото Указание, в някои свои части, не е съобразено с българския Закон за ДДС, не дава полезен и систематизиран подход 
към въпросите на личното потребление и съответно не дава възможност на задължените лица лесно, правилно и еднакво 
да определят третирането на подобни дълготрайни активи, стоки и услуги. Според бизнеса указанието не дава ясни 
правила и не е фокусирано върху даване на полезни отговори на най-разпространените бизнес случаи. 
Според АИКБ, АССП и ИДЕС "Следва максимално бързо да се предприемат действия българският ЗДДС да бъде съобразен 
с Директивата във всички аспекти, имащи отношение към използването на активи за частична лична употреба. Считаме че 
Указанието следва да бъде оттеглено и да бъде заместено с друго, което да бъде съобразено със закона и да дава ясни 
правила, подпомагащи фирмите при прилагането на закона съобразно конкретната категория активи и особеностите на 
ситуацията." 
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Alarma news 
 
√ Бизнесът и счетоводители: "Данък уикенд" да се оттегли 
 
"Данък уикенд" да се оттегли. За това настояха от Асоциацията на индустриалния капитал в България, съвместно с 
Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия (АССП) и Института на дипломираните експерт – 
счетоводители (ИДЕС). 
Те изпратиха писмо с коментари и конкретни предложения за изменение и допълнение на Указанието на Националната 
агенция за приходите (НАП) за прилагане на промените в Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и правилника 
за прилагането му (ППЗДДС), касаещи използването на стоки и услуги за лични нужди на данъчно задълженото лице, на 
собственика, на работниците и служителите – т. нар. "данък уикенд". Адресати на писмото са председателят на Комисията 
по бюджет и финанси на Народното събрание Менда Стоянова, министърът на финансите Владислав Горанов и 
изпълнителният директор на НАП Бойко Атанасов. Документът е изработен от АИКБ, АССП и ИДЕС след предварително 
проведени срещи и разговори с представители на отговорните институции. Той съдържа коментари и ясно формулирани 
предложения за промяна на конкретни текстове. 
Както българския закон за ДДС, така и Указанието не са съобразени изцяло с разпоредбите на ДДС Директивата относно 
дълготрайни активи, стоки или услуги, които се ползват, както за целите на независимата икономическа дейност, така и за 
т. нар. лична употреба. Допълнително, Указанието, в някои части, не е съобразено и с българския ЗДДС. Накрая, Указанието 
не дава полезен и систематизиран подход към въпросите на личното потребление и съответно – не дава възможност на 
задължените лица лесно, правилно и еднакво да определят третирането на подобни дълготрайни активи, стоки и услуги. 
Намираме Указанието за прекомерно техническо и объркващо, без да дава ясни и конкретни подходи към различни 
видове активи, както и че не е фокусирано върху даване на полезни отговори на най-разпространените бизнес случаи. 
Следва максимално бързо да се предприемат действия българският ЗДДС да бъде съобразен с Директивата във всички 
аспекти, имащи отношение към използването на активи за частична лична употреба. Считаме че Указанието следва да 
бъде оттеглено и да бъде заместено с друго, което да бъде съобразено със закона и да дава ясни правила, подпомагащи 
фирмите при прилагането на закона съобразно конкретната категория активи и особеностите на ситуацията. 
При проявен интерес, експертите на АИКБ, АССП и ИДЕС са готови за допълнителни разяснения и информация по темата. 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
24 часа 
 
√ 300 млн. лв. е загубило нашето земеделие от началото на руското ембарго 
 
От началото на руското ембарго през август 2014 г. до януари 2016 г. българското земеделие по отделни сектори е загубило 
близо 300 милиона лева приходи. Това каза министърът на земеделието и храните Десислава Танева в предаването 
„Неделя 150” по БНР. 
 
„Тези приходи са загубени не толкова от директен пазар, който в годишен пазар се оценява около 20 милиона. Загубено е 
вследствие на намалението на цените на ембарговите стоки за руския пазар, наложени спрямо ЕС”, обясни министър 
Танева. По думите ѝ, интересът на България е по-възможно най-бърз начин да се възстановят традиционни отношения и 
пазари. „България обаче сама извън обхвата на общността няма как да го направи да се случи”, посочи министърът. 
 
Десислава Танева коментира новия програмен период 2014-2020 г. Тя отбеляза ,че за първи път от общия бюджет, 
договорен по линия на директните плащания, от 13 % от пакета може да се отделя за сектор „Плодове, зеленчуци и 
животновъдство“ с тенденцията да бъдат подпомогнати значително повече, отколкото във предишния програмен период, 
за да възстановим производства, които сме имали. Според нея това категорично ще доведе до увеличаване на 
производството. 
 
„В националния бюджет средства, които се отделят, за съжаление са просто несъизмеримо по-малки отколкото общия 
бюджет, който Европа ни дава по линия на директните плащания и там обикновено по различни схеми за държавни 
помощи се подпомагат, но значително по-малко. Това, което може към момента да направим с инструментите и правата, 
които имаме по регламентите за подпомагане , ние сме го направили”, каза още министър Танева. 
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Труд 
 
√ Държавата удари измамите с гориво 
 
Манипулирани са данни към НАП 
29 000 л блокирани от разпространение 
Запечатани са бензиностанции в Харманли, София, Бургас, Варна и Плевен 
 
29хил. литра гориво са спрени от продажба след мащабна акция на множество държавни институции, започнала на 26 
февруари. Запечатани са бензиностанции в Харманли, София, Бургас, Варна и Плевен, които продават некачествено гориво, 
съобщи МВР. От търговската мрежа се изтеглят вече 17 000 литра, от които 8300 л гориво за дизелови двигатели и 8700 л 
автомобилен бензин. Други количества са спрени от продажба, докато приключат анализите. 11 700 литра гориво за 
дизелови двигатели са блокирани заради нередности в документацията за тях. 
Най-честите нарушения, засечени при проверките, са свързани с разлика в касовата наличност, неработещ нивомер и 
електронна система фискална памет (ЕСФП), за която се предполага, че служи за манипулиране на данните, подавани към 
НАП. 
На бензиностанция в Асеновград е открита допълнително монтирана цистерна, която липсва в схемата на 
бензиностанцията, но е свързана с нивомерна система. Монтиран бил допълнителен електронен блок, с който вероятно 
са манипулирани на данните към данъчните. В Харманли освен гориво с много лошо качество имало и бензиноколонки, 
чрез които лъжели клиентите за количеството заредено гориво. Подобна схема е действала и в София. 
Има и бензиностанция фантом. На територията на Хасково, в обект, селектиран за проверка, е установено, че на адреса 
липсва бензиностанция, а същевременно по електронен път към НАП постъпвали данни за реализирани обороти. 
Във врачанска бензиностанция съхранявали 1500 литра бензин в пластмасови съдове, от които с пистолет се зарежда в 
превозните средства. Имало две цистерни, които са свързани помежду си, но само на едната има монтирана нивомерна 
система. 
При операцията за пресичане на престъпни практики на търговците (избягване плащането на ДДС и продажба на гориво, 
което не отговаря на утвърдените стандарти) са 50 бензиностанции и газостанции в столицата и 15 области. 
 
√ Разходите за пенсии с 290 млн. лв. повече през 2015 г. 
 
Над 8,4 млрд. лв. са били разходите за пенсии през 2015 г. Това показва предварителният отчет на НОИ за изпълнението 
на бюджета на държавното обществено осигуряване през 2015 г. Средствата за пенсии са били с 52,5 млн. лв. над 
планираните. Основната причина за преразхода са решенията на правителството да даде добавки за Великден и за Коледа 
на възрастните с най-ниски пенсии. Бонусите са стрували 100 млн. лева. 
В сравнение с 2014 г. разходите са се увеличили с 290,6 млн. лв. Увеличението се е случило на фона на намаляването на 
пенсионерите. Средномесечният им брой през миналата година е бил 2 177 176, или с 4180 по-малко в сравнение с 2014 
г. НОИ обаче отчита рекорден брой нови пенсионери. През 2015 г. са се пенсионирали 107 663 души, или с 8284 повече 
спрямо предходната година. Според експертите броят им ще продължи да се увеличава заради възможността хората да 
се пенсионират при една година недостигаща възраст. 
През м.г. средната пенсия е била 321,78 лв. - с 3,8% повече спрямо 2014 г. Реалното нарастване на парите за старост е било 
с 5% заради дефлацията. 
За поредна година разходите за болнични са били повече от планираните. През 2015 г. плащането им е глътнало 403 млн. 
лв., или с 60 млн. лв. повече от предварителните очаквания. 
За обезщетения за безработица са похарчени 339 млн. лв. - с 12,7 млн. лв. по-малко спрямо планираните. Понижението е 
заради по-малкото безработни, които са имали право на пари от НОИ. Спрямо 2014 г. броят им е намалял с над 15 000. 
 
 
 
 
Mediapool 
 
 
√ Брюксел: България трябва да полага непрестанни усилия за реформи 
 
България трябва да полага непрестанни усилия за реформи, за да възстанови потенциала си за растеж, пише в доклад на 
ЕК с икономически анализ на страната ни, предаде Българското национално радио. 
 
Работният документ е част от задълбочен преглед на българското стопанско управление заради открити 
макроикономически дисбаланси. Бюрокрацията, корупцията и политическата нестабилност се смятат за едни от най-
големите пречки пред извършването на стопанска дейност. 
 
Все още не е разработен прозрачен механизъм за определяне на минималната работна заплата и на минималните 
социалноосигурителни вноски, отбелязват експертите на Еврокомисията. 
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Промените в заплатите и данъчните политики не доведоха до по-бързо създаване на работни места, особено за ниско 
квалифицираните работници. 
 
Системата на здравеопазването е изправена пред значителни предизвикателства - ограничена достъпност, ниска степен 
на финансиране и незадоволителни здравни резултати 
Пречките пред участието на децата в неравностойно положение, и особено на ромските деца, в предучилищното и 
началното образование все още не се отстраняват по последователен начин. 
 
Функционирането на финансовия сектор като цяло се стабилизира, но продължават да съществуват рискове. 
Съществуването сделки между свързани лица при банковите кредити, застраховането и пенсионните фондове, 
продължават да представляват значителни предизвикателства за надзорния орган. 
 
През следващите години Комисията очаква промени в структурата на собствеността в банковия сектор. Продажбата на 
банките с гръцка собственост, които държат 20% от пазара, експертите в доклада смятат за възможни заради промените в 
техните институции майки. 
 
Корупцията продължава да буди значително безпокойство в България, а отговорът на националните органи продължава 
да бъде възпрепятстван от слаби и фрагментирани институции. 
 
Оставащите слабости на системата на обществените поръчки ограничават използването на европейските структурни и 
инвестиционни фондове. Ограниченият приток на преки чуждестранни инвестиции и банково кредитиране възпират 
растежа на частните инвестиции в България. Несигурността и големият обем на необслужваните кредити ограничават 
капацитета на банките да разширят кредитирането и са отрицателен фактор за инвестициите, са част от заключенията в 
анализа на Еврокомисията. 
 
√ Пръстовият идентификатор ще се прави от фирмата, дала по-висока цена 
 
Консорциумът, предложил четири пъти по-висока цена за изграждането на системата с пръстовия идентификатор, с който 
ще се легитимираме в болниците и аптеките, печели обществената поръчка на здравната каса, става ясно от решението, 
публикувано на сайта на институцията. 
 
На първо място е класиран консорциумът  “Стемо Гама Консулт" със 75.608 точки, а вторият участник ”Контракс”е получил 
69.783. Двете фирми бяха предложили доста различни технически решения, откъдето дойде и разликата в цената. 
 
Консорциумът даде оферта за 477 000 лева с ДДС и цена на един четец, който ще бъде монтиран в болниците и аптеките 
– 286.80. А фирма “Контракс“ предложи цена на системата 109 000 лева с ДДС и цена на четеца 228 лева с ДДС. Тежестта 
на цената при крайното класиране обаче бе по-малка от тази на техническите параметри и затова е спечелила фирмата с 
по-добра техническа оферта. 
 
Първоначалните прогнози и на Здравната каса, и на здравното министерство бяха, че системата ще излезе около 400 000 
лева,  но за четците очакванията бяха далеч по-ниски - около 30-40 евро. 
 
Победителят "Стемо Гама Консулт" обединява компанията за компютърни системи и софтуер "Стемо" ООД и 
специализираната в информационните технологии в здравеопазването фирма "Гама Консулт“. Клиенти на “Гама Консулт“ 
са много от болниците в страната, сред които Специализираната болница по онкология, МВР-болница, “Токуда“, 
“Доверие“, ВМА и др. 
 
Другата фирма ”Контракс” също е работила по доста проекти в областта на електронното здравеопазване, като наскоро 
спечели търга на здравното министерство за електронна лекарствена борса. 
 
От юни чрез пръстовата идентификация пациентът трябва да удостоверява, че наистина се намира в аптеката или 
болницата и по този начин ще разрешава плащането от здравната каса на една или друга услуга. 
 
Въвеждането на пръстовия идентификатор не се приема от гилдията, което беше и една от причините Лекарският съюз да 
откаже подписването на рамков договор с касата за тази година. 
 
Освен това договорните партньори на НЗОК ще са длъжни сами да купуват четците от фирмата победител, а касата ще 
плати само за системата. Така основната финансова тежест ще падне върху болниците и аптеките, а на по-късен етап и 
върху личните лекари и останалите лекари от извънболничната помощ. 
 
Също така има доста неясноти около правното регламентиране на системата, което прави въвеждането на системата лесно 
за атакуване в съда, което и най-вероятно ще се случи. 
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√ Печалбата на банките и бюджета през януари на фокус през кратката седмица 
 
НСИ ще публикува данни за бизнес климата през февруари, а от МФ чакаме данни за държавния дълг 
 
Печалбата на банковата система и състоянието на държавния бюджет в началото на 2016 г. приковават вниманието през 
седмицата. 
 
Тя ще бъде кратка, с три работни дни, но изпълнена със значими макроикономически новини. Ето и кои ще са те: 
 
В понеделник (29 февруари) Българска народна банка (БНБ) ще публикува данни за печалбата на банковия сектор през 
януари. 
 
Министерството на финансите ще изнесе данни за държавния бюджет през януари и своята прогноза за изпълнението му 
през февруари. Ведомството ще представи и информация за държавния дълг през януари. 
 
От Националния статистически институт (НСИ) очакваме данни за бизнес климата през февруари. 
 
В последния ден от месеца НСИ ще публикува данни за цените на производител на вътрешния и международния пазар в 
промишлеността и пътуванията на българи в чужбина и посещенията на чужденци в България през януари. 
 
Също така ще има информация за производството и доставките на енергийни продукти през декември 2015 г. 
 
На 29 февруари президентът Росен Плевнелиев ще даде начало на традиционния Месец на политическите консултации с 
парламентарно представените политически сили. Държавният глава ще обсъди приоритетите на парламентарно 
представените партии за 2016 г. 
 
На този ден ще се проведе общото събрание на акционерите на Екотаб АД. 
 
Във вторник (1 март) НСИ ще изнесе данни за цените на производител в услугите през четвъртото тримесечие. 
 
В първия ден на март започва търговията с права от увеличението на капитала на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ. 
 
В сряда (2 март) НСИ ще оповести данни за цените на електрическата енергия и природния газ за индустрията и 
домакинствата през втората половина на 2015 г. 
 
В четвъртък (3 март) честваме 138 години от Освобождението на България. 
 
В тази връзка и петък (4 март) е почивен ден, който ще се отработва на 12 март, събота. 
 


