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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
Българско национално радио 
 
√ 10% данък върху разходите за служебни автомобили, използвани за лични цели 
 
Работодателите ще могат да плащат 10 процента данък върху разходите за служебните автомобили и имоти, използвани 
за лични цели. Това е записано в промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, приети на първо четене от 
бюджетната комисия. В противен случай важат сега действащите правила, според които това е доход в натура и върху него 
се дължат данъци и осигуровки. 
Въпреки че и в момента "доходът в натура" се облага с осигуровки и данък върху доходите, реално работодателите не 
го декларират и по този начин се заобикаля законът, обясни председателят на една от работодателските организации 
Васил Велев:  
Служебен автомобил, или например част от недвижим имот. В момента компаниите се въздържат да декларират такива 
случаи поради опасението, че ще бъдат обложени освен със съответния ДДС, и с корпоративен данък и с данък доходи на 
физическите лица, които са го ползвали и, съответно и с осигуровки за физическите лица, които са ползвали този актив. И 
сега, с предлаганите промени в закона се дава възможност на компаниите да изберат алтернативно - или да обложат 
еднократно тези разходи с данък от 10% източника и съответно физическите лица, хората, да не дължат допълнително 
никакви данъци.  
Как ще се определя "служебно" и "лично ползване"? 
За случаите като за лаптоп и скъпи телефони е дадена възможност, да се избере 20% ползване за лични цели. 
Според Велев, повечето компании ще изберат новия вариант, защото така ще се плаща по-малко и няма да се правят 
закононарушения. 
 
Радио Благоевград 
 
√ 10% данък върху разходите за служебни автомобили, използвани за лични цели 
 
Работодателите ще могат да плащат 10 процента данък върху разходите за служебните автомобили и имоти, използвани 
за лични цели. Това е записано в промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, приети на първо четене от 
бюджетната комисия. В противен случай важат сега действащите правила, според които това е доход в натура и върху него 
се дължат данъци и осигуровки. 
Въпреки че и в момента "доходът в натура" се облага с осигуровки и данък върху доходите, реално работодателите не го 
декларират и по този начин се заобикаля законът, обясни председателят на една от работодателските организации Васил 
Велев:  
Служебен автомобил, или например част от недвижим имот. В момента компаниите се въздържат да декларират такива 
случаи поради опасението, че ще бъдат обложени освен със съответния ДДС, и с корпоративен данък и с данък доходи на 
физическите лица, които са го ползвали и, съответно и с осигуровки за физическите лица, които са ползвали този актив. И 
сега, с предлаганите промени в закона се дава възможност на компаниите да изберат алтернативно - или да обложат 
еднократно тези разходи с данък от 10% източника и съответно физическите лица, хората, да не дължат допълнително 
никакви данъци.  
Как ще се определя "служебно" и "лично ползване"? 
За случаите като за лаптоп и скъпи телефони е дадена възможност, да се избере 20% ползване за лични цели. 
Според Велев, повечето компании ще изберат новия вариант, защото така ще се плаща по-малко и няма да се правят 
закононарушения. 
 
БНТ 
 
√ Приеха на първо четене 10% данък върху фирмените консумативи за лични нужди 
 
10% данък върху фирмените консумативи, ползвани за лични нужди, гласуваха на първо четене депутатите от Бюджетната 
комисия в парламента. Данъкът е отделен от станалия известен като "данък уикенд". Ако бъде приет, новият налог ще 
изчисти неяснотите какво точно се дължи върху активите, които ползваме и за свои цели. 
Новият данък ще плаща или работникът, или работодателят - ще се решава от работодателя. 
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Всички знаем станалия прословут данък "уикенд", което на практика представлява невъзстановяване на ДДС на фирмите 
за онези активи, които са ползвали и за лични нужди. Става дума за автомобили, телефони и лаптопи. Това нещо беше 
прието. 
Данък уикенд се изчислява по методика, изготвена от работодателя, или по автоматична формула - 80-20%. Ползвали сме 
актива 80% за служебни и 20 за лични цели.  
Времето, за което сме ползвали активите за лични нужди, се счита за "непаричен приход". И оттук изскочиха редица 
въпроси, основният от които - дължи ли се корпоративен данък и осигуровки върху този непаричен приход? Така, както 
дължим налози и осигуровки върху останалите си приходи. 
За да изчистят тази неяснота, депутатите гласуваха сега две възможности. Първо, работодателите да плащат 10% данък 
върху активите, ползвани за лични нужди. Втората възможност е - ползването на активи за лични нужди да се прехвърли 
на работника, който да плаща Данък върху доходите на физическите лица. Прехвърлянето ще става по преценка именно 
на шефа на фирмата. 
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България: Ние очакваме да се избере първия 
вариант, защото то очевидно е в повечето случаи много по-спестяващ разходи на компаниите. БНТ: А ако се избере вторият 
вариант? Това какво означава - работникът ще плаща ли нещо? - Ако се избере вторият вариант - да. Той ще трябва да ги 
декларира в годишната си данъчна декларация по ЗДФЛ. Но това е ползване за лични цели на служебен актив, което е 
един вид "приход в натура". Васил Тодоров, Българска търговско-промишлена палата: Принципно подкрепяме 
законопроекта. Нашата молба е между първо и второ четене да разгледате нашето предложение, което направихме в 
дискусията по отношение на законовата презумпция за разпределение на личното ползване и фирмени нужди. В 
законопроекта е 80 на 20, нашето предложение беше 90 на 10. Считаме, че тези 20% са неприемливо завишени.  
Разчети за приходите в хазната от новия данък, за съжаление, все още няма. Със сигурност, приходите ще са доста по-
големи от сега влизащите под формата на невъзстановено ДДС от данък "уикенд". Именно тази неяснота какво се дължи 
и не се дължи върху активите за лични нужди принуди доста фирми да отлагат декларирането му и на практика през 
първите няколко месеца на годината влязоха минимални постъпления от ДДС.  
Законопроектът всъщност доста бързо беше приет. Изненадващо. Липсата на финансова обосновка, обаче, за 10-те% 
разбуни опозицията. 
Менда Стоянова, председател на Комисията по бюджет и финанси в НС: Мисля, че по-безспорен от тоя закон не сме имали. 
Това не е нов данък. Ако четете само заглавията в някои вестници, без да четете съдържанието вътре, може и така да го 
интерпретирате. Алиосман Имамов, ДПС: Защо точно сега се разглежда тоя закон, като само след няколко седмици, или 
хайде да речем, месеци влизат обсъждането на данъчните закони в рамките на бюджета? Защо законът, и правилно ли е, 
да влиза в сила от началото на текущата година? Георги Търновалийски, БСП лява България: Тия каши, които се получават 
- в Закона за корпоративното променяме ДДС. Сега правим след 6-7 месеца промените в ЗКПО без обосновка финансова, 
без оценка за въздействието, което е абсолютно задължително, и аз държа това да го има, защото след няколко месеца 
или в края на годината ние ще попитаме какъв е ефектът от тази законодателна промяна, която правим.  
Както вече чухте, ако се гласува на второ четене, новият данък ще заработи с обратна дата - от първи януари 2016 г. 
 
BG on air 
 
√ Приеха на първо четене Закона за корпоративното подоходно облагане 
 
Бюджетната комисия определи 10% данък върху служебните автомобили и имоти, ползвани за лични цели. 
Работодателите ще плащат 10 процента данък върху разходите за служебните автомобили и имоти, използвани за лични 
цели. Това е записано в промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, приети на първо четене от бюджетната 
комисия днес. В противен случай важат сега действащите правила, според които това е доход в натура и върху него се 
дължат данъци и осигуровки, съобщи БНР. 
Въпреки че и в момента "доходът в натура" се облага с осигуровки и данък върху доходите, реално работодателите не го 
декларират и по този начин се заобикаля законът, обясни председателят на една от работодателските организации Васил 
Велев:  
"Служебен автомобил, или например част от недвижим имот. В момента компаниите се въздържат да декларират такива 
случаи поради опасението, че ще бъдат обложени освен със съответния ДДС, и с корпоративен данък и с данък доходи на 
физическите лица, които са го ползвали и, съответно и с осигуровки за физическите лица, които са ползвали този актив. И 
сега, с предлаганите промени в закона се дава възможност на компаниите да изберат алтернативно - или да обложат 
еднократно тези разходи с данък от 10% източника и съответно физическите лица, хората, да не дължат допълнително 
никакви данъци", посочи той.  
За лаптоп и скъпи телефони, е дадена възможност, да се избере 20% данък за ползване за лични цели. 
Според Велев, повечето компании ще изберат новия вариант, защото така ще се плаща по-малко и няма да се правят 
закононарушения. 
 
Информационна агенция "Блиц" 
 
√ 10% данък за служебни активи при лично ползване 
 
Новият ред за облагане бе гласуван на първо четене от бюджетната комисия в парламента. 
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Използването на фирмени автомобили, телефони и друга техника за лични нужди от собственици и служители на фирмите 
да се облага с 10%, вместо работникът или служителят да дължи върху сумата данък общ доход и осигуровки. Новият ред 
за облагане, свързан с "данък уикенд", бе гласуван на първо четене от бюджетната комисия в сряда.  
Ден преди това предложението за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане бе внесено от шефката на 
бюджетната комисия Менда Стоянова, депутатът от ПФ Емил Димитров и четирима техни колеги, пише "24 часа".  
Предложението е данъкът да е окончателен и да се декларира до 31 март следващата година. След гласуването им в 
пленарна зала те ще влязат в сила със задна дата - от 1 януари 2016 г. 
Новите правила дават право на избор на работодателя - 10% налог върху разходите по използване на служебните активи 
за лични цели или да удържа на служителя, който ги ползва подоходен данък, здравни вноски и осигуровки, защото те са 
определени като доход в натура за него. 
"Така работодателите ще бъдат облекчени, когато фирмените активи се използват и за лични цели", смята Менда Стоянова. 
Според предложението еднократната 10% ставка ще се налага върху различни данъчни основи в зависимост от вида на 
активите. При автомобилите тя ще се изчислява по изминато разстояние или време на ползване. Същите условия 
финансовото министерство поиска от Брюксел и като дерогация за "данък уикенд" - 50% лично и 50% фирмено ползване. 
При имотите основата ще се изчислява по площ или време на използване. При всички останали активи - например сметки 
за телефон, интернет, лаптопи и други, компаниите получават право автоматично да отчитат 20% от разходите като такива 
за ползване за лични цели. 
При дебатите в комисията от АИКБ и БТПП подкрепиха проекта с аргумента, че правилата ще ги улеснят при 
администрирането на данъка. Представителите на Института на дипломираните счетоводители обаче изразиха опасения, 
че част от записите допускат различни тълкувания, и поискаха да бъдат доизчистени преди второто четене. 
 
24 Часа 
 
√ 10% данък за служебни активи при лично ползване 
 
Използването на фирмени автомобили, телефони и друга техника за лични нужди от собственици и служители на фирмите 
да се облага с 10%, вместо работникът или служителят да дължи върху сумата данък общ доход и осигуровки. 
Новият ред за облагане, свързан с "данък уикенд", бе гласуван на първо четене от бюджетната комисия в сряда. Ден преди 
това предложението за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане бе внесено от шефката на бюджетната 
комисия Менда Стоянова, депутатът от ПФ Емил Димитров и четирима техни колеги. 
Предложението е данъкът да е окончателен и да се декларира до 31 март следващата година. След гласуването им в 
пленарна зала те ще влязат в сила със задна дата - от 1 януари 2016 г. 
Новите правила дават право на избор на работодателя - 10% налог върху разходите по използване на служебните активи 
за лични цели или да удържа на служителя, който ги ползва подоходен данък, здравни вноски и осигуровки, защото те са 
определени като доход в натура за него. 
"Така работодателите ще бъдат облекчени, когато фирмените активи се използват и за лични цели", смята Менда Стоянова. 
Според предложението еднократната 10% ставка ще се налага върху различни данъчни основи в зависимост от вида на 
активите. При автомобилите тя ще се изчислява по изминато разстояние или време на ползване. Същите условия 
финансовото министерство поиска от Брюксел и като дерогация за "данък уикенд" - 50% лично и 50% фирмено ползване. 
При имотите основата ще се изчислява по площ или време на използване. При всички останали активи - например сметки 
за телефон, интернет, лаптопи и други, компаниите получават право автоматично да отчитат 20% от разходите като такива 
за ползване за лични цели. 
При дебатите в комисията от АИКБ и БТПП подкрепиха проекта с аргумента, че правилата ще ги улеснят при 
администрирането на данъка. Представителите на Института на дипломираните счетоводители обаче изразиха опасения, 
че част от записите допускат различни тълкувания, и поискаха да бъдат доизчистени преди второто четене. 
 
Новини дир.бг 
 
√ 10% данък за служебни активи при лично ползване 
 
Ден преди това предложението за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане бе внесено от шефката на 
бюджетната комисия Менда Стоянова, депутатът от ПФ Емил Димитров и четирима техни колеги. 
Предложението е данъкът да е окончателен и да се декларира до 31 март следващата година. След гласуването им в 
пленарна зала те ще влязат в сила със задна дата - от 1 януари 2016 г. 
Новите правила дават право на избор на работодателя - 10% налог върху разходите по използване на служебните активи 
за лични цели или да удържа на служителя, който ги ползва подоходен данък, здравни вноски и осигуровки, защото те са 
определени като доход в натура за него. 
"Така работодателите ще бъдат облекчени, когато фирмените активи се използват и за лични цели", смята Менда Стоянова. 
Според предложението еднократната 10% ставка ще се налага върху различни данъчни основи в зависимост от вида на 
активите. При автомобилите тя ще се изчислява по изминато разстояние или време на ползване. Същите условия 
финансовото министерство поиска от Брюксел и като дерогация за "данък уикенд" - 50% лично и 50% фирмено ползване. 
При имотите основата ще се изчислява по площ или време на използване. При всички останали активи - например сметки 
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за телефон, интернет, лаптопи и други, компаниите получават право автоматично да отчитат 20% от разходите като такива 
за ползване за лични цели. 
При дебатите в комисията от АИКБ и БТПП подкрепиха проекта с аргумента, че правилата ще ги улеснят при 
администрирането на данъка. Представителите на Института на дипломираните счетоводители обаче изразиха опасения, 
че част от записите допускат различни тълкувания, и поискаха да бъдат доизчистени преди второто четене. 
 
Dnes dir bg 
 
√ 10% плосък „данък натура“ заменя „данък уикенд“ 
 
Бюджетната комисия прие нов ред за облагане, свързан с "данък уикенд", и съдържащ единна данъчна ставка от 10%. 
Приети са и правила за избор на членове на КФН. 
Според предложенията за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), внесени от Менда Стоянова 
и група народни представители от ГЕРБ ден преди заседанието на бюджетната комисия, полученият в натура доход от 
служителя или управителя на фирмата ще се облага с "плоска" ставка от 10%. Така върху сумата няма да се дължат данък 
общ доход и осигуровки.  
Данъкът ще се плаща изцяло от работодателя, като служителят няма да дължи нищо. 
Председателят на Комисията по бюджет и финанси Менда Стоянова увери, че това не е нов данък.  
Данъкът ще е окончателен и подлежи на деклариране и внасяне веднъж годишно – в срок до 13 март на следващата 
календарна година.  
Предвижда се промените да влязат със задна дата, а именно от 1 януари 2016 г. Като цяло на заседанието се посочи, че 
окончателният данък е по-изгодният вариант, тъй като чрез него се улеснява отчитането и администрирането. Освен това 
данъчната ставка е по-ниска, ако се плащат данък общ доход и осигуровки, например.  
Според законопроекта новият данък върху "разходите в натура" трябва да е ползван от служител на фирмата и да е свързан 
с употребата на собствени, наети или предоставени за ползване активи (служебни автомобили, телефони, имоти). Освен 
това на работодателя се дава право на избор – или да плаща окончателен данък върху разходите по използването на 
активите, или на служителя да му бъдат удържани данък върху доходите и осигуровки. А разходите се считат за доход в 
натура за служителя.  
Ако работодателят избере да упражни право на избор от страна на работодателя получените от физическото лице 
непарични доходи под формата на разход, свързан с използването на активите, няма да се облагат с данък по реда на 
Закона за данъците върху доходите на физически лица. 
Заместник-председателят на Комисията по бюджет и финанси Диана Йорданова заяви, че законопроектът е "плод на 
няколкомесечна работа с представители на Министерството на финансите, НАП и почти всички заинтересовани 
организации, като вече имаме ясен, точно разписан текст, който да улесни прилагането на данък "уикенд" в частта на 
корпоративното подоходно облагане".  
Георги Търновалийски от БСП разкритикува, че повечето от членовете на бюджетната комисия не са участвали в 
обсъжданията, макар че са продължили няколко месеца, и "не сме чули работодателските организации". Той каза и че не 
е направена оценка на въздействието от законопроекта.  
По време на заседанието на бюджетната комисия няколко работодателски организации изразиха подкрепата си за новите 
текстове. Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев посочи, че законопроектът "ще 
способства и насърчи доброволното изпълнение, както и декларирането и внасянето на данъка". По думите му данък 
"уикенд" не се плаща масово заради неяснотите.  
Според Велев законопроектът изглажда въпроса какви данъци се дължат, когато се ползва един актив за целите на 
икономическата дейност и за лично ползване. Председателят на АИКБ каза, че целта му е "насърчаване на отговорното 
изпълнение, тъй като в противен случай сумарно събраните средства биха били по-малко", т.е. без въвеждане на единната 
ставка.  
Сред изказалите одобрение беше и Васил Тодоров от Българската търговско-промишлена палата (БТПП), докато от 
Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) подчертаха, че някои понятия в законопроекта трябва да се 
изяснят между първо и второ четене, тъй като допускат възможност за всестранни тълкувания.  
Бюджетната комисия прие и правила за избор на членове на КФН. Предложенията за нова КФН трябва да бъдат направени 
до 5 дни след гласуването на правилата в пленарна зала. 
 
Banks.dir.bg 
 
√ 10% плосък „данък натура“ заменя „данък уикенд“ 
 
Председателят на Комисията по бюджет и финанси Менда Стоянова увери, че това не е нов данък БГНЕС Бюджетната 
комисия прие нов ред за облагане, свързан с "данък уикенд", и съдържащ единна данъчна ставка от 10%. Приети са и 
правила за избор на членове на КФН. 
Според предложенията за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), внесени от Менда Стоянова 
и група народни представители от ГЕРБ ден преди заседанието на бюджетната комисия, полученият в натура доход от 
служителя или управителя на фирмата ще се облага с "плоска" ставка от 10%. Така върху сумата няма да се дължат данък 
общ доход и осигуровки.  
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Данъкът ще се плаща изцяло от работодателя, като служителят няма да дължи нищо. 
Председателят на Комисията по бюджет и финанси Менда Стоянова увери, че това не е нов данък.  
Данъкът ще е окончателен и подлежи на деклариране и внасяне веднъж годишно – в срок до 13 март на следващата 
календарна година.  
Предвижда се промените да влязат със задна дата, а именно от 1 януари 2016 г. Като цяло на заседанието се посочи, че 
окончателният данък е по-изгодният вариант, тъй като чрез него се улеснява отчитането и администрирането. Освен това 
данъчната ставка е по-ниска, ако се плащат данък общ доход и осигуровки, например.  
Според законопроекта новият данък върху "разходите в натура" трябва да е ползван от служител на фирмата и да е свързан 
с употребата на собствени, наети или предоставени за ползване активи (служебни автомобили, телефони, имоти). Освен 
това на работодателя се дава право на избор – или да плаща окончателен данък върху разходите по използването на 
активите, или на служителя да му бъдат удържани данък върху доходите и осигуровки. А разходите се считат за доход в 
натура за служителя.  
Ако работодателят избере да упражни право на избор от страна на работодателя получените от физическото лице 
непарични доходи под формата на разход, свързан с използването на активите, няма да се облагат с данък по реда на 
Закона за данъците върху доходите на физически лица. 
Заместник-председателят на Комисията по бюджет и финанси Диана Йорданова заяви, че законопроектът е "плод на 
няколкомесечна работа с представители на Министерството на финансите, НАП и почти всички заинтересовани 
организации, като вече имаме ясен, точно разписан текст, който да улесни прилагането на данък "уикенд" в частта на 
корпоративното подоходно облагане".  
Георги Търновалийски от БСП разкритикува, че повечето от членовете на бюджетната комисия не са участвали в 
обсъжданията, макар че са продължили няколко месеца, и "не сме чули работодателските организации". Той каза и че не 
е направена оценка на въздействието от законопроекта.  
По време на заседанието на бюджетната комисия няколко работодателски организации изразиха подкрепата си за новите 
текстове. Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев посочи, че законопроектът "ще 
способства и насърчи доброволното изпълнение, както и декларирането и внасянето на данъка". По думите му данък 
"уикенд" не се плаща масово заради неяснотите.  
Според Велев законопроектът изглажда въпроса какви данъци се дължат, когато се ползва един актив за целите на 
икономическата дейност и за лично ползване. Председателят на АИКБ каза, че целта му е "насърчаване на отговорното 
изпълнение, тъй като в противен случай сумарно събраните средства биха били по-малко", т.е. без въвеждане на единната 
ставка.  
Сред изказалите одобрение беше и Васил Тодоров от Българската търговско-промишлена палата (БТПП), докато от 
Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) подчертаха, че някои понятия в законопроекта трябва да се 
изяснят между първо и второ четене, тъй като допускат възможност за всестранни тълкувания.  
Бюджетната комисия прие и правила за избор на членове на КФН. Предложенията за нова КФН трябва да бъдат направени 
до 5 дни след гласуването на правилата в пленарна зала. 
 
Инвестор.БГ 
 
√ Бюджетната комисия прие нов режим за данък „уикенд“  
 
Предвижда се промените да влязат в сила със задна дата - от 1 януари 2016 г. 
Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание прие на първо четене нов ред за облагане, свързан с "данък 
уикенд", и съдържащ единна данъчна ставка от 10%. 
Според предложенията за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), внесени от Менда Стоянова 
и група народни представители от ГЕРБ ден преди заседанието на бюджетната комисия, полученият в натура доход от 
служителя или управителя на фирмата ще се облага с "плоска" ставка от 10%. 
Така върху сумата няма да се дължат данък общ доход и осигуровки. Данъкът ще се плаща изцяло от работодателя, като 
служителят няма да дължи нищо. 
Заместник-председателят на Комисията по бюджет и финанси Диана Йорданова заяви, че законопроектът е "плод на 
няколкомесечна работа с представители на Министерството на финансите, НАП и почти всички заинтересовани 
организации, като вече имаме ясен, точно разписан текст, който да улесни прилагането на данък "уикенд" в частта на 
корпоративното подоходно облагане".  
Георги Търновалийски от БСП разкритикува, че повечето от членовете на бюджетната комисия не са участвали в 
обсъжданията, макар че са продължили няколко месеца, и "не сме чули работодателските организации". Той каза и че не 
е направена оценка на въздействието от законопроекта. 
По време на заседанието на бюджетната комисия няколко работодателски организации изразиха подкрепата си за новите 
текстове. Сред тях председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев посочи, че 
законопроектът "ще способства и насърчи доброволното изпълнение, както и декларирането и внасянето на данъка". 
По думите му данък "уикенд" не се плаща масово заради неяснотите. Според Велев законопроектът изглажда въпроса 
какви данъци се дължат, когато се ползва един актив за целите на икономическата дейност и за лично ползване. 
Председателят на АИКБ посочи, че целта му е "насърчаване на отговорното изпълнение, тъй като в противен случай 
сумарно събраните средства биха били по-малко", т.е. без въвеждане на единната ставка. 
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Сред изказалите одобрение беше и Васил Тодоров от Българската търговско-промишлена палата (БТПП), докато от 
Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) подчертаха, че някои понятия в законопроекта трябва да се 
изяснят между първо и второ четене, тъй като допускат възможност за всестранни тълкувания. 
Председателят на Комисията по бюджет и финанси Менда Стоянова увери, че това не е нов данък. 
Данъкът ще е окончателен и подлежи на деклариране и внасяне веднъж годишно – в срок до 13 март на следващата 
календарна година. Предвижда се промените да влязат със задна дата, а именно от 1 януари 2016 г. 
Като цяло на заседанието се посочи, че окончателният данък е по-изгодният вариант, тъй като чрез него се улеснява 
отчитането и администрирането. Освен това данъчната ставка е по-ниска, ако се плащат данък общ доход и осигуровки, 
например. 
Според законопроекта новият данък върху "разходите в натура" трябва да е ползван от служител на фирмата и да е свързан 
с употребата на собствени, наети или предоставени за ползване активи (служебни автомобили, телефони, имоти). 
Освен това на работодателя се дава право на избор – или да плаща окончателен данък върху разходите по използването 
на активите, или на служителя да му бъдат удържани данък върху доходите и осигуровки. А разходите се считат за доход 
в натура за служителя. Ако работодателят избере да упражни право на избор от страна на работодателя получените от 
физическото лице непарични доходи под формата на разход, свързан с използването на активите, няма да се облагат с 
данък по реда на Закона за данъците върху доходите на физически лица. 
След обнародването на закона ще бъдат направени необходимите промени в съответните подзаконови нормативни 
актове, пише в мотивите, качени на сайта на парламента. 
 
Дума 
 
√ Бюджетната комисия прие нов режим за данък „уикенд“  
 
Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание прие вчера на първо четене нов ред за облагане, свързан с данък 
"уикенд", и съдържащ единна данъчна ставка от 10%. Предложенията за промени в Закона за корпоративното подоходно 
облагане (ЗКПО) са внесени от Менда Стоянова и група народни представители от ГЕРБ само ден преди заседанието на 
бюджетната комисия. Предложението предвижда ползването на фирмени автомобили, телефони и друга техника за лични 
нужди да се облага с "плоска" ставка от 10%, вместо върху сумата да се дължат и данък общ доход и осигуровки. 
Заместник-председателят на комисията по бюджет и финанси Диана Йорданова заяви, че законопроектът е "плод на 
няколкомесечна работа с представители на Министерството на финансите, НАП и почти всички заинтересовани 
организации, като вече имаме ясен, точно разписан текст, който да улесни прилагането на данък "уикенд" в частта на 
корпоративното подоходно облагане".  
Георги Търновалийски от БСП заяви обаче, че повечето от членовете на бюджетната комисия не са участвали в 
обсъжданията, макар че са продължили няколко месеца, и че по въпроса не е чуто мнението на работодателските 
организации. Той каза и че не е направена оценка на въздействието от законопроекта. 
По време на заседанието някои работодателски организации изразиха подкрепата си за новите текстове. Председателят 
на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев посочи, че законопроектът "ще способства и насърчи 
доброволното изпълнение, както и декларирането и внасянето на данъка". По думите му, данък "уикенд" не се плаща 
масово заради неяснотите. Според Велев законопроектът изглажда въпроса какви данъци се дължат, когато се ползва един 
актив за целите на икономическата дейност и за лично ползване. Председателят на АИКБ посочи, че целта му е 
"насърчаване на отговорното изпълнение, тъй като в противен случай сумарно събраните средства биха били по-малко", 
т.е. без въвеждане на единната ставка. 
От Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) казаха, че някои понятия в законопроекта трябва да се 
изяснят между първо и второ четене, тъй като допускат възможност за всестранни тълкувания. 
Данъкът ще е окончателен и подлежи на деклариране и внасяне веднъж годишно – в срок до 13 март на следващата 
календарна година. Предвижда се промените да влязат със задна дата, а именно от 1 януари 2016 г. 
 
Economymagazine.bg 
 
√ Нов режим на данък „уикенд“  
 
Ползването на фирмени активи за лични нужди ще се облага с 10% 
Бюджетната комисия в парламента прие нов ред за плащане на т.нар. данък "уикенд". Използването на фирмени 
автомобили, телефони и друга техника за лични нужди от собственици и служители на фирмите ще се облага с 10%, вместо 
работникът или служителят да дължи върху сумата данък общ доход и осигуровки. 
Предложението за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане бе внесено от шефката на бюджетната 
комисия Менда Стоянова, депутатът от ПФ Емил Димитров и четирима техни колеги. Стоянова обясни, че в случая на 
ползване на фирмен актив от работника става дума за доход от натура за ползване на чужд актив и за него следва да се 
плати налог. 
Предложението е данъкът да е окончателен и да се декларира до 31 март следващата година. След гласуването им в 
пленарна зала те ще влязат в сила със задна дата – от 1 януари 2016 г. 
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Новите правила дават право на избор на работодателя – 10% налог върху разходите по използване на служебните активи 
за лични цели или да удържа на служителя, който ги ползва подоходен данък, здравни вноски и осигуровки, защото те са 
определени като доход в натура за него. 
"Така работодателите ще бъдат облекчени, когато фирмените активи се използват и за лични цели", смята Менда Стоянова. 
Според предложението еднократната 10% ставка ще се налага върху различни данъчни основи в зависимост от вида на 
активите. 
При автомобилите тя ще се изчислява по изминато разстояние или време на ползване. Същите условия финансовото 
министерство поиска от Брюксел и като дерогация за данък "уикенд" – 50% лично и 50% фирмено ползване. При имотите 
основата ще се изчислява по площ или време на използване. 
При всички останали активи като сметки за телефон, интернет, лаптопи и други, компаниите получават право автоматично 
да отчитат 20% от разходите като такива за ползване за лични цели. 
При дебатите в комисията от АИКБ и БТПП подкрепиха проекта с аргумента, че правилата ще ги улеснят при 
администрирането на данъка. Представителите на Института на дипломираните счетоводители обаче изразиха опасения, 
че част от записите допускат различни тълкувания, и поискаха да бъдат доизчистени преди второто четене. 
 
Днес 
 
√ Нов режим за данък „уикенд“ мина в комисия 
 
Ако бъдат приети, промените ще влязат в сила със задна дата. 
Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание прие на първо четене нов ред за облагане, свързан с "данък 
уикенд". 
Според предложенията за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), внесени от Менда Стоянова 
и група народни представители от ГЕРБ ден преди заседанието на бюджетната комисия, полученият в натура доход от 
служителя или управителя на фирмата ще се облага със ставка от 10%. 
Според законопроекта новият данък върху "разходите в натура" трябва да е ползван от служител на фирмата и да е свързан 
с употребата на собствени, наети или предоставени за ползване активи (служебни автомобили, телефони, имоти). 
Освен това на работодателя се дава право на избор – или да плаща окончателен данък върху разходите по използването 
на активите, или на служителя да му бъдат удържани данък върху доходите и осигуровки. А разходите се считат за доход 
в натура за служителя. 
Заместник-председателят на Комисията по бюджет и финанси Диана Йорданова заяви, че законопроектът е "плод на 
няколкомесечна работа с представители на Министерството на финансите, НАП и почти всички заинтересовани 
организации". 
Георги Търновалийски от БСП разкритикува, че повечето от членовете на бюджетната комисия не са участвали в 
обсъжданията, макар че са продължили няколко месеца, и "не сме чули работодателските организации". Той каза и че не 
е направена оценка на въздействието от законопроекта. 
По време на заседанието на бюджетната комисия няколко работодателски организации изразиха подкрепата си за новите 
текстове. Сред тях председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев посочи, че 
законопроектът "ще способства и насърчи доброволното изпълнение, както и декларирането и внасянето на данъка". 
По думите му данък "уикенд" не се плаща масово заради неяснотите. Според Велев законопроектът изглажда въпроса 
какви данъци се дължат, когато се ползва един актив за целите на икономическата дейност и за лично ползване. 
Председателят на АИКБ посочи, че целта му е "насърчаване на отговорното изпълнение, тъй като в противен случай 
сумарно събраните средства биха били по-малко", т.е. без въвеждане на единната ставка. 
Сред изказалите одобрение беше и Васил Тодоров от Българската търговско-промишлена палата (БТПП), докато от 
Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) подчертаха, че някои понятия в законопроекта трябва да се 
изяснят между първо и второ четене, тъй като допускат възможност за всестранни тълкувания. 
Председателят на Комисията по бюджет и финанси Менда Стоянова увери, че това не е нов данък. 
Данъкът ще е окончателен и подлежи на деклариране и внасяне веднъж годишно – в срок до 13 март на следващата 
календарна година. Предвижда се промените да влязат със задна дата - от 1 януари 2016 г.  
Още финансови новини четете в Investor. Bg 
 
Монитор 
 
√ Приеха 10 на сто данък върху приходи в натура 
 
Бюджетната комисия в парламента прие нов ред за облагане, свързан с "данък уикенд", който има единна данъчна ставка 
от 10%. Приети са и правила за избор на членове на КФН. 
Според предложенията за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), внесени от Менда Стоянова 
и група народни представители от ГЕРБ ден преди заседанието на бюджетната комисия, полученият в натура доход от 
служителя или управителя на фирмата ще се облага с "плоска" ставка от 10%. Така върху сумата няма да се дължат данък 
общ доход и осигуровки.  
Данъкът ще се плаща изцяло от работодателя, като служителят няма да дължи нищо.  
Председателят на Комисията по бюджет и финанси Менда Стоянова увери, че това не е нов данък.  
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Данъкът ще е окончателен и подлежи на деклариране и внасяне веднъж годишно – в срок до 13 март на следващата 
календарна година.  
Предвижда се промените да влязат със задна дата, а именно от 1 януари 2016 г. Като цяло на заседанието се посочи, че 
окончателният данък е по-изгодният вариант, тъй като чрез него се улеснява отчитането и администрирането. Освен това 
данъчната ставка е по-ниска, ако се плащат данък общ доход и осигуровки, например.  
Според законопроекта новият данък върху "разходите в натура" трябва да е ползван от служител на фирмата и да е свързан 
с употребата на собствени, наети или предоставени за ползване активи (служебни автомобили, телефони, имоти). Освен 
това на работодателя се дава право на избор – или да плаща окончателен данък върху разходите по използването на 
активите, или на служителя да му бъдат удържани данък върху доходите и осигуровки. А разходите се считат за доход в 
натура за служителя.  
Ако работодателят избере да упражни право на избор от страна на работодателя получените от физическото лице 
непарични доходи под формата на разход, свързан с използването на активите, няма да се облагат с данък по реда на 
Закона за данъците върху доходите на физически лица. 
Заместник-председателят на Комисията по бюджет и финанси Диана Йорданова заяви, че законопроектът е "плод на 
няколкомесечна работа с представители на Министерството на финансите, НАП и почти всички заинтересовани 
организации, като вече имаме ясен, точно разписан текст, който да улесни прилагането на данък "уикенд" в частта на 
корпоративното подоходно облагане".  
Георги Търновалийски от БСП разкритикува, че повечето от членовете на бюджетната комисия не са участвали в 
обсъжданията, макар че са продължили няколко месеца, и "не сме чули работодателските организации". Той каза и че не 
е направена оценка на въздействието от законопроекта.  
По време на заседанието на бюджетната комисия няколко работодателски организации изразиха подкрепата си за новите 
текстове. Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев посочи, че законопроектът "ще 
способства и насърчи доброволното изпълнение, както и декларирането и внасянето на данъка". По думите му данък 
"уикенд" не се плаща масово заради неяснотите.  
Според Велев законопроектът изглажда въпроса какви данъци се дължат, когато се ползва един актив за целите на 
икономическата дейност и за лично ползване. Председателят на АИКБ каза, че целта му е "насърчаване на отговорното 
изпълнение, тъй като в противен случай сумарно събраните средства биха били по-малко", т.е. без въвеждане на единната 
ставка.  
Сред изказалите одобрение беше и Васил Тодоров от Българската търговско-промишлена палата (БТПП), докато от 
Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) подчертаха, че някои понятия в законопроекта трябва да се 
изяснят между първо и второ четене, тъй като допускат възможност за всестранни тълкувания.  
Бюджетната комисия прие и правила за избор на членове на КФН. Предложенията за нова КФН трябва да бъдат направени 
до 5 дни след гласуването на правилата в пленарна зала. 
 
Днес+ 
 
√ Приеха 10 на сто данък върху приходи в натура 
 
Бюджетната комисия в парламента прие нов ред за облагане, свързан с "данък уикенд", който има единна данъчна ставка 
от 10%. Приети са и правила за избор на членове на КФН. 
Според предложенията за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), внесени от Менда Стоянова 
и група народни представители от ГЕРБ ден преди заседанието на бюджетната комисия, полученият в натура доход от 
служителя или управителя на фирмата ще се облага с "плоска" ставка от 10%. Така върху сумата няма да се дължат данък 
общ доход и осигуровки.  
Данъкът ще се плаща изцяло от работодателя, като служителят няма да дължи нищо.  
Председателят на Комисията по бюджет и финанси Менда Стоянова увери, че това не е нов данък.  
Данъкът ще е окончателен и подлежи на деклариране и внасяне веднъж годишно – в срок до 13 март на следващата 
календарна година.  
Предвижда се промените да влязат със задна дата, а именно от 1 януари 2016 г. Като цяло на заседанието се посочи, че 
окончателният данък е по-изгодният вариант, тъй като чрез него се улеснява отчитането и администрирането. Освен това 
данъчната ставка е по-ниска, ако се плащат данък общ доход и осигуровки, например.  
Според законопроекта новият данък върху "разходите в натура" трябва да е ползван от служител на фирмата и да е свързан 
с употребата на собствени, наети или предоставени за ползване активи (служебни автомобили, телефони, имоти). Освен 
това на работодателя се дава право на избор – или да плаща окончателен данък върху разходите по използването на 
активите, или на служителя да му бъдат удържани данък върху доходите и осигуровки. А разходите се считат за доход в 
натура за служителя. 
Ако работодателят избере да упражни право на избор от страна на работодателя получените от физическото лице 
непарични доходи под формата на разход, свързан с използването на активите, няма да се облагат с данък по реда на 
Закона за данъците върху доходите на физически лица. 
Заместник-председателят на Комисията по бюджет и финанси Диана Йорданова заяви, че законопроектът е "плод на 
няколкомесечна работа с представители на Министерството на финансите, НАП и почти всички заинтересовани 
организации, като вече имаме ясен, точно разписан текст, който да улесни прилагането на данък "уикенд" в частта на 
корпоративното подоходно облагане".  
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Георги Търновалийски от БСП разкритикува, че повечето от членовете на бюджетната комисия не са участвали в 
обсъжданията, макар че са продължили няколко месеца, и "не сме чули работодателските организации". Той каза и че не 
е направена оценка на въздействието от законопроекта.  
По време на заседанието на бюджетната комисия няколко работодателски организации изразиха подкрепата си за новите 
текстове. Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев посочи, че законопроектът "ще 
способства и насърчи доброволното изпълнение, както и декларирането и внасянето на данъка". По думите му данък 
"уикенд" не се плаща масово заради неяснотите.  
Според Велев законопроектът изглажда въпроса какви данъци се дължат, когато се ползва един актив за целите на 
икономическата дейност и за лично ползване. Председателят на АИКБ каза, че целта му е "насърчаване на отговорното 
изпълнение, тъй като в противен случай сумарно събраните средства биха били по-малко", т.е. без въвеждане на единната 
ставка.  
Сред изказалите одобрение беше и Васил Тодоров от Българската търговско-промишлена палата (БТПП), докато от 
Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) подчертаха, че някои понятия в законопроекта трябва да се 
изяснят между първо и второ четене, тъй като допускат възможност за всестранни тълкувания.  
Бюджетната комисия прие и правила за избор на членове на КФН. Предложенията за нова КФН трябва да бъдат направени 
до 5 дни след гласуването на правилата в пленарна зала. /monitor.bg, Днес+ 
 
Pariteni.bg 
 
√ Приеха 10 на сто данък върху приходи в натура 
 
Върху сумата няма да се дължат данък общ доход и осигуровки. 
Бюджетната комисия в парламента прие нов ред за облагане, свързан с "данък уикенд", който има единна данъчна ставка 
от 10%. Приети са и правила за избор на членове на КФН. 
Според предложенията за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), внесени от Менда Стоянова 
и група народни представители от ГЕРБ ден преди заседанието на бюджетната комисия, полученият в натура доход от 
служителя или управителя на фирмата ще се облага с "плоска" ставка от 10%. Така върху сумата няма да се дължат данък 
общ доход и осигуровки.  
Данъкът ще се плаща изцяло от работодателя, като служителят няма да дължи нищо. 
Председателят на Комисията по бюджет и финанси Менда Стоянова увери, че това не е нов данък.  
Данъкът ще е окончателен и подлежи на деклариране и внасяне веднъж годишно – в срок до 13 март на следващата 
календарна година.  
Предвижда се промените да влязат със задна дата, а именно от 1 януари 2016 г. Като цяло на заседанието се посочи, че 
окончателният данък е по-изгодният вариант, тъй като чрез него се улеснява отчитането и администрирането. Освен това 
данъчната ставка е по-ниска, ако се плащат данък общ доход и осигуровки, например.  
Според законопроекта новият данък върху "разходите в натура" трябва да е ползван от служител на фирмата и да е свързан 
с употребата на собствени, наети или предоставени за ползване активи (служебни автомобили, телефони, имоти). Освен 
това на работодателя се дава право на избор – или да плаща окончателен данък върху разходите по използването на 
активите, или на служителя да му бъдат удържани данък върху доходите и осигуровки. А разходите се считат за доход в 
натура за служителя.  
Ако работодателят избере да упражни право на избор от страна на работодателя получените от физическото лице 
непарични доходи под формата на разход, свързан с използването на активите, няма да се облагат с данък по реда на 
Закона за данъците върху доходите на физически лица. 
Заместник-председателят на Комисията по бюджет и финанси Диана Йорданова заяви, че законопроектът е "плод на 
няколкомесечна работа с представители на Министерството на финансите, НАП и почти всички заинтересовани 
организации, като вече имаме ясен, точно разписан текст, който да улесни прилагането на данък "уикенд" в частта на 
корпоративното подоходно облагане".  
Георги Търновалийски от БСП разкритикува, че повечето от членовете на бюджетната комисия не са участвали в 
обсъжданията, макар че са продължили няколко месеца, и "не сме чули работодателските организации". Той каза и че не 
е направена оценка на въздействието от законопроекта.  
По време на заседанието на бюджетната комисия няколко работодателски организации изразиха подкрепата си за новите 
текстове. Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев посочи, че законопроектът "ще 
способства и насърчи доброволното изпълнение, както и декларирането и внасянето на данъка". По думите му данък 
"уикенд" не се плаща масово заради неяснотите.  
Според Велев законопроектът изглажда въпроса какви данъци се дължат, когато се ползва един актив за целите на 
икономическата дейност и за лично ползване. Председателят на АИКБ каза, че целта му е "насърчаване на отговорното 
изпълнение, тъй като в противен случай сумарно събраните средства биха били по-малко", т.е. без въвеждане на единната 
ставка.  
Сред изказалите одобрение беше и Васил Тодоров от Българската търговско-промишлена палата (БТПП), докато от 
Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) подчертаха, че някои понятия в законопроекта трябва да се 
изяснят между първо и второ четене, тъй като допускат възможност за всестранни тълкувания.  
Бюджетната комисия прие и правила за избор на членове на КФН. Предложенията за нова КФН трябва да бъдат направени 
до 5 дни след гласуването на правилата в пленарна зала. 
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Капитал 
 
√ Допълнението към данък „уикенд“ мина на първо четене в комисия 
 
Промените са със задна дата - от 1 януари 2016 г.  
Полученият от служител или мениджър доход в натура по време на използване на фирмен актив за лични цели ще се 
облага с 10% данък. Промяната е в Закона за корпоративното подоходно облагане и беше приета на първо четене в 
бюджетната комисия. Новият ред за облагане, свързан с данък "уикенд", елиминира част от бюрокрацията, тъй като без 
него фирмите трябва да начисляват данък общ доход и осигуровки при ползването на фирмен автомобил или телефон за 
лични нужди. Данъкът ще се плаща изцяло от работодателя и служителят няма да дължи нищо. 
По време на обсъждането се чуха само две критики. Едната е, че законопроектът ще влезе в сила със задна дата – от 1 
януари 2016 г. Втората е, че с въвеждането на данъка не се решава автоматично въпросът с осигуровките. В мотивите е 
записано, че това ще стане с приемането на подзаконов нормативен акт веднага след като законопроектът бъде 
обнародван. 
Широка подкрепа 
"Законопроектът е плод на няколкомесечна работа. В неговото обсъждане се включиха всички заинтересовани страни – 
НАП, Министерството на финансите, работодателските организации и счетоводителите", каза зам.-председателят на 
бюджетната комисия Диана Йорданова. По нейните думи забавянето на текстовете е било заради необходимост от широко 
обсъждане и постигане на консенсус между всички заинтересовани страни. "По-добре да закъснеем, отколкото да остане 
празнота и да дадем възможност на органите по приходите по свое усмотрение да решават всеки отделен казус", каза 
Йорданова. 
За въвеждането на "плоска" ставка настояваха работодателските организации и счетоводните компании. Още през 
февруари на тях им беше обещано, че ще бъде направена такава промяна в закона, след като се разбра, че указанието на 
НАП не дава яснота как ще се процедира при този казус. Предложението за 10% е дори по-изгодно за бизнеса, отколкото 
първоначалното искане на техните представители – за 15%. "В името на справедливостта, а и сме го обещали като опция" 
- така Менда Стоянова обоснова своето предложение. 
"Имахме възможност да участваме в по-ранен стадий на изготвянето на законопроекта. Радвам се, че нашите бележки са 
отразени", коментира Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Според него 
промените ще насърчат доброволното деклариране и съответно внасянето на данъците. "По наши наблюдения в момента 
личното ползване не се декларира масово, тъй като фирмите не са наясно какви други данъци дължат освен удържането 
на данъчен кредит", каза Велев. 
По данни на НАП през първите пет месеца, откакто действа данък "уикенд", в бюджета са влизали средно по 1 млн. лв. от 
неговото деклариране. 
Принципна подкрепа за промените обявиха и от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС). 
Техните забележки са свързани с необходимостта от бързо изготвяне на наредбата, която да реши въпроса с осигуровките. 
Също така беше изразено опасение, че алтернативният данък може да бъде санкциониран от данъчните, ако те преценят, 
че това е скрито разпределение на печалбата. "Личното ползване на фирмени активи е много близо до скритото 
разпределение на печалбата. Затова трябва да има гаранции, че те няма да се смесват, защото там санкциите са много 
големи", каза Велин Филипов, зам.-председател на УС на ИДЕС. 
Какво и кой ще се облага 
Вносителите на законопроекта разделят фирмените активи, които ще се използват за лично ползване, на три групи – 
автомобили, недвижими имоти и всички останали. При колите ще се отчита изминатото разстояние или времето. 
Алтернативата е като при поисканата дерогация за данък "уикенд" - 50% лично, 50% фирмено ползване. При недвижимите 
имоти ще се прилага площ или време на използване. При всички останали случаи (например сметки за телефон, интернет, 
лаптопи и т.н.) компаниите ще могат автоматично да отчитат 20% от разходите за ползване за лични цели, освен ако 
данъчно задълженото лице не обоснове документално друг размер на основата. От Българската търговско-промишлена 
палата изразиха становище, че процентът трябва да е 10. 
Данъчно задължени лица по силата на този закон са всички работодатели или възложители по договори за управление и 
контрол, както и юридически лица, чиито съдружници и акционери упражняват личен труд, когато техните доходи са 
приравнени на трудови. 
 
Икономика 
 
√ Събират данък „уикенд“ със задна дата 
 
Работодателите ще могат да избират как да се облагат служебните активи за лично ползване. 
Използването на фирмени автомобили, телефони и друга техника за лични нужди от собственици и служители на фирмите 
ще се облага с 10%, вместо работникът или служителят да дължи върху сумата данък общ доход и осигуровки. 
Новият ред за облагане, свързан с "данък уикенд", бе гласуван на първо четене от бюджетната комисия. Предложението 
за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане бе внесено от шефката на бюджетната комисия Менда 
Стоянова, депутатът от ПФ Емил Димитров и четирима техни колеги. 
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Предложението е данъкът да е окончателен и да се декларира до 31 март следващата година. След гласуването им в 
пленарна зала те ще влязат в сила със задна дата – от 1 януари 2016 г. 
Новите правила дават право на избор на работодателя – 10% налог върху разходите по използване на служебните активи 
за лични цели или да удържа на служителя, който ги ползва подоходен данък, здравни вноски и осигуровки, защото те са 
определени като доход в натура за него. 
"Така работодателите ще бъдат облекчени, когато фирмените активи се използват и за лични цели", смята Менда Стоянова. 
Според предложението еднократната 10% ставка ще се налага върху различни данъчни основи в зависимост от вида на 
активите.  
При автомобилите тя ще се изчислява по изминато разстояние или време на ползване. Същите условия финансовото 
министерство поиска от Брюксел и като дерогация за данък "уикенд" – 50% лично и 50% фирмено ползване. При имотите 
основата ще се изчислява по площ или време на използване.  
При всички останали активи като сметки за телефон, интернет, лаптопи и други, компаниите получават право автоматично 
да отчитат 20% от разходите като такива за ползване за лични цели. 
При дебатите в комисията от АИКБ и БТПП подкрепиха проекта с аргумента, че правилата ще ги улеснят при 
администрирането на данъка. Представителите на Института на дипломираните счетоводители обаче изразиха опасения, 
че част от записите допускат различни тълкувания, и поискаха да бъдат доизчистени преди второто четене. 
 
Епицентър 
 
√ Въвеждат 10 процента данък при ползване на фирмени активи за лични нужди 
 
Новите правила дават право на избор на работодателя - 10% налог върху разходите по използване на служебните активи 
за лични цели или да удържа на служителя, който ги ползва подоходен данък, здравни вноски и осигуровки, защото те са 
определени като доход в 
Използването на фирмени автомобили, телефони и друга техника за лични нужди от собственици и служители на фирмите 
да се облага с 10%, вместо работникът или служителят да дължи върху сумата данък общ доход и осигуровки. Новият ред 
за облагане, свързан с "данък уикенд", бе гласуван на първо четене от бюджетната комисия в сряда. 
Ден преди това предложението за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане бе внесено от шефката на 
бюджетната комисия Менда Стоянова, депутатът от ПФ Емил Димитров и четирима техни колеги, пише "24 часа". 
Предложението е данъкът да е окончателен и да се декларира до 31 март следващата година. След гласуването им в 
пленарна зала те ще влязат в сила със задна дата - от 1 януари 2016 г. 
Новите правила дават право на избор на работодателя - 10% налог върху разходите по използване на служебните активи 
за лични цели или да удържа на служителя, който ги ползва подоходен данък, здравни вноски и осигуровки, защото те са 
определени като доход в натура за него. 
"Така работодателите ще бъдат облекчени, когато фирмените активи се използват и за лични цели", смята Менда Стоянова. 
Според предложението еднократната 10% ставка ще се налага върху различни данъчни основи в зависимост от вида на 
активите. 
При автомобилите тя ще се изчислява по изминато разстояние или време на ползване. 
Същите условия финансовото министерство поиска от Брюксел и като дерогация за "данък уикенд" - 50% лично и 50% 
фирмено ползване. При имотите основата ще се изчислява по площ или време на използване. При всички останали активи 
- например сметки за телефон, интернет, лаптопи и други, компаниите получават право автоматично да отчитат 20% от 
разходите като такива за ползване за лични цели. 
При дебатите в комисията от АИКБ и БТПП подкрепиха проекта с аргумента, че правилата ще ги улеснят при 
администрирането на данъка. Представителите на Института на дипломираните счетоводители обаче изразиха опасения, 
че част от записите допускат различни тълкувания, и поискаха да бъдат доизчистени преди второто четене. 
 
Dnes dir bg 
 
√ Менда Стоянова: Работодателят ще плаща данък „натура“ 
 
Когато един фирмен актив се ползва за лично потребление, всъщност се получава доход в натура от това, че се ползва чужд 
актив. За него трябва да се плати данък. 
Това обясни пред БНТ Менда Стоянова, председател на парламентарната бюджетна комисия, по повод гласувания вчера 
в бюджетна комисия данък "натура".  
По думите й с промените в законите за ДДС и за печалбата, добили известност като "данък уикенд", се дава избор на 
работодателя да поеме облагането и служителят му да получи безвъзмездна услуга и натурален доход.  
Бяхме обещали на бизнеса промяната в данъчните закони, припомни Стоянова. Целта е когато един фирмен актив се 
използва както за работа, така и за лично ползване, частично този актив да не се признава нито за ДДС, нито за разход на 
фирмата.  
"Всяка фирма, която има такива активи, може да избере онази част, която не е ползвана за фирмени нужди да бъде 
обложена с 10% еднократен данък", подчерта облекчението Стоянова.  
Законопроектът, по думите й, се е забавил заради дългите преговори с работодателските организации.  
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Вчера по време на заседанието на бюджетната комисия няколко работодателски организации изразиха подкрепата си за 
новите текстове. Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев посочи, че 
законопроектът "ще способства и насърчи доброволното изпълнение, както и декларирането и внасянето на данъка".  
По думите му данък "уикенд" не се плаща масово заради неяснотите.  
Според Велев законопроектът изглажда въпроса какви данъци се дължат, когато се ползва един актив за целите на 
икономическата дейност и за лично ползване. Председателят на АИКБ каза, че целта му е "насърчаване на отговорното 
изпълнение, тъй като в противен случай сумарно събраните средства биха били по-малко", т.е. без въвеждане на единната 
ставка.  
Само пет дни ще се приемат предложения за нов председател на Комисията за финансов надзор, каза още Менда 
Стоянова.  
Няколко са нещата, които са наложили промяната в КФН, обясни тя. Мандатът на председателя изтече на 18 юли и по закон 
изборът на нов председател е трябвало да се случи преди това.  
Стоянова заяви, че е имало силен натиск от партии и медии защо се бави този избор и не се спазва законът. Според нея 
бавенето е било технологично, а не - преднамерено.  
Тя отрече обвиненията на Валери Симеонов (ПФ), че бавенето е заради скалъпване на избора. Стоянова заяви, че досега 
нямат предложения за шеф на Комисията от другите парламентарни групи. 
 
Bg vesti net Кърджали 
 
√ Менда Стоянова: Работодателят ще плаща данък „натура“ 
 
Когато един фирмен актив се ползва за лично потребление, всъщност се получава доход в натура от това, че се ползва чужд 
актив. За него трябва да се плати данък. 
Това обясни пред БНТ Менда Стоянова, председател на парламентарната бюджетна комисия, по повод гласувания вчера 
в бюджетна комисия данък "натура".  
По думите й с промените в законите за ДДС и за печалбата, добили известност като "данък уикенд", се дава избор на 
работодателя да поеме облагането и служителят му да получи безвъзмездна услуга и натурален доход.  
Бяхме обещали на бизнеса промяната в данъчните закони, припомни Стоянова. Целта е когато един фирмен актив се 
използва както за работа, така и за лично ползване, частично този актив да не се признава нито за ДДС, нито за разход на 
фирмата.  
"Всяка фирма, която има такива активи, може да избере онази част, която не е ползвана за фирмени нужди да бъде 
обложена с 10% еднократен данък", подчерта облекчението Стоянова.  
Законопроектът, по думите й, се е забавил заради дългите преговори с работодателските организации.  
Вчера по време на заседанието на бюджетната комисия няколко работодателски организации изразиха подкрепата си за 
новите текстове. Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев посочи, че 
законопроектът "ще способства и насърчи доброволното изпълнение, както и декларирането и внасянето на данъка".  
По думите му данък "уикенд" не се плаща масово заради неяснотите.  
Според Велев законопроектът изглажда въпроса какви данъци се дължат, когато се ползва един актив за целите на 
икономическата дейност и за лично ползване. Председателят на АИКБ каза, че целта му е "насърчаване на отговорното 
изпълнение, тъй като в противен случай сумарно събраните средства биха били по-малко", т.е. без въвеждане на единната 
ставка.  
Само пет дни ще се приемат предложения за нов председател на Комисията за финансов надзор, каза още Менда 
Стоянова.  
Няколко са нещата, които са наложили промяната в КФН, обясни тя. Мандатът на председателя изтече на 18 юли и по закон 
изборът на нов председател е трябвало да се случи преди това.  
Стоянова заяви, че е имало силен натиск от партии и медии защо се бави този избор и не се спазва законът. Според нея 
бавенето е било технологично, а не - преднамерено.  
Тя отрече обвиненията на Валери Симеонов (ПФ), че бавенето е заради скалъпване на избора. Стоянова заяви, че досега 
нямат предложения за шеф на Комисията от другите парламентарни групи. 
 
Всичко за Първомай 
 
√ Менда Стоянова: Работодателят ще плаща данък „натура“ 
 
Когато един фирмен актив се ползва за лично потребление, всъщност се получава доход в натура от това, че се ползва чужд 
актив. За него трябва да се плати данък. 
Това обясни пред БНТ Менда Стоянова, председател на парламентарната бюджетна комисия, по повод гласувания вчера 
в бюджетна комисия данък "натура".  
По думите й с промените в законите за ДДС и за печалбата, добили известност като "данък уикенд", се дава избор на 
работодателя да поеме облагането и служителят му да получи безвъзмездна услуга и натурален доход.  
Бяхме обещали на бизнеса промяната в данъчните закони, припомни Стоянова. Целта е когато един фирмен актив се 
използва както за работа, така и за лично ползване, частично този актив да не се признава нито за ДДС, нито за разход на 
фирмата.  
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"Всяка фирма, която има такива активи, може да избере онази част, която не е ползвана за фирмени нужди да бъде 
обложена с 10% еднократен данък", подчерта облекчението Стоянова.  
Законопроектът, по думите й, се е забавил заради дългите преговори с работодателските организации.  
Вчера по време на заседанието на бюджетната комисия няколко работодателски организации изразиха подкрепата си за 
новите текстове. Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев посочи, че 
законопроектът "ще способства и насърчи доброволното изпълнение, както и декларирането и внасянето на данъка".  
По думите му данък "уикенд" не се плаща масово заради неяснотите.  
Според Велев законопроектът изглажда въпроса какви данъци се дължат, когато се ползва един актив за целите на 
икономическата дейност и за лично ползване. Председателят на АИКБ каза, че целта му е "насърчаване на отговорното 
изпълнение, тъй като в противен случай сумарно събраните средства биха били по-малко", т.е. без въвеждане на единната 
ставка.  
Само пет дни ще се приемат предложения за нов председател на Комисията за финансов надзор, каза още Менда 
Стоянова.  
Няколко са нещата, които са наложили промяната в КФН, обясни тя. Мандатът на председателя изтече на 18 юли и по закон 
изборът на нов председател е трябвало да се случи преди това.  
Стоянова заяви, че е имало силен натиск от партии и медии защо се бави този избор и не се спазва законът. Според нея 
бавенето е било технологично, а не - преднамерено.  
Тя отрече обвиненията на Валери Симеонов (ПФ), че бавенето е заради скалъпване на избора. Стоянова заяви, че досега 
нямат предложения за шеф на Комисията от другите парламентарни групи. 
 
Хасково нет 
 
√ Менда Стоянова: Работодателят ще плаща данък „натура“ 
 
Когато един фирмен актив се ползва за лично потребление, всъщност се получава доход в натура от това, че се ползва чужд 
актив. За него трябва да се плати данък. 
Това обясни пред БНТ Менда Стоянова, председател на парламентарната бюджетна комисия, по повод гласувания вчера 
в бюджетна комисия данък "натура".  
По думите й с промените в законите за ДДС и за печалбата, добили известност като "данък уикенд", се дава избор на 
работодателя да поеме облагането и служителят му да получи безвъзмездна услуга и натурален доход.  
Бяхме обещали на бизнеса промяната в данъчните закони, припомни Стоянова. Целта е когато един фирмен актив се 
използва както за работа, така и за лично ползване, частично този актив да не се признава нито за ДДС, нито за разход на 
фирмата.  
"Всяка фирма, която има такива активи, може да избере онази част, която не е ползвана за фирмени нужди да бъде 
обложена с 10% еднократен данък", подчерта облекчението Стоянова.  
Законопроектът, по думите й, се е забавил заради дългите преговори с работодателските организации.  
Вчера по време на заседанието на бюджетната комисия няколко работодателски организации изразиха подкрепата си за 
новите текстове. Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев посочи, че 
законопроектът "ще способства и насърчи доброволното изпълнение, както и декларирането и внасянето на данъка".  
По думите му данък "уикенд" не се плаща масово заради неяснотите.  
Според Велев законопроектът изглажда въпроса какви данъци се дължат, когато се ползва един актив за целите на 
икономическата дейност и за лично ползване. Председателят на АИКБ каза, че целта му е "насърчаване на отговорното 
изпълнение, тъй като в противен случай сумарно събраните средства биха били по-малко", т.е. без въвеждане на единната 
ставка.  
Само пет дни ще се приемат предложения за нов председател на Комисията за финансов надзор, каза още Менда 
Стоянова.  
Няколко са нещата, които са наложили промяната в КФН, обясни тя. Мандатът на председателя изтече на 18 юли и по закон 
изборът на нов председател е трябвало да се случи преди това.  
Стоянова заяви, че е имало силен натиск от партии и медии защо се бави този избор и не се спазва законът. Според нея 
бавенето е било технологично, а не - преднамерено.  
Тя отрече обвиненията на Валери Симеонов (ПФ), че бавенето е заради скалъпване на избора. Стоянова заяви, че досега 
нямат предложения за шеф на Комисията от другите парламентарни групи. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Инвестор.БГ 
 
√ Европейските страни отчитат вълна от запитвания за гражданство от британци 
 
Дори българското посолство в Лондон получава подобни искания за гражданство 
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Европейските страни, включително Германия, Унгария и Полша, отчитат вълна от запитвания за гражданство от британци, 
търсещи начини да гарантират възможността си да живеят и работят на континента, съобщава Financial Times. 
В зависимост от резултата от преговорите за излизане от ЕС британците може да изгубят правото да се придвижват 
свободно из Европа, освен ако не получат гражданство на друга страна членка на съюза. 
Запитванията за германско гражданство от британци са се увеличили десетократно от референдума преди три седмици. 
Германското посолство в Лондон казва за FT, че от референдума насам дневно са били отправяни по 200-250 искания за 
информация как се кандидатства за гражданство спрямо средно 20-25 дневно месец по-рано. 
Унгарското консулство е получило 150 искания от вота насам, докато през останалата част от година е отчело по-малко от 
десет. 
Шведската агенция по миграция също отчита ръст на запитванита за гражданство от британски граждани от средно 20 на 
седмица до 316 през двете седмици след референдума. През същия период полското консулство в Лондон е получило 350 
запитвания за гражданство, докато през 2015 г. британците са подали само 100 подобни искания. 
Трудно е да се каже какви са шансовете молбите за гражданство да успеят – хората, живеещи във Великобритания зависят 
от родословието си, за да се квалифицират. 
Германското посолство казва, че британските граждани трябва да имат германски родител. "Със сигурност има доста хора, 
за които е ясно, че няма как да бъдат квалифицирани за гражданство. Нямаме конкретни данни за това обаче", казва 
говорителят Норман Валтер. Други страни обаче имат по-либерални условия. Италия, която е получила около 500 искания 
по имейл в посолството си във Великобритания след вота около Brexit, предлага гражданство на чужденци, които могат да 
докажат, че поне един от дядовците или бабите им е бил италианец. 
"Много семейства се местят от Италия към Великобритания заради Втората световна война и се опитват да скрият 
италианската си идентичност, когато пристигат. Те говорят само на английски, а някои дори сменят имената си", казва 
говорителят Франческо Руиз. "Сега много британци обаче явно преоткриват италианските си корени. Мнозина никога не 
биха кандидатствали за гражданство, ако не беше вотът за напускане". 
Всеки, който има баба или дядо, родени в Ирландия, има право да кандидатства за паспорт на страната. Външният 
министър на Ирланадия призова хората да не бързат да кандидатстват обаче, тъй като ще затрупат паспортната служба на 
страната. 
Европейско гражданство предоставя свобода на движение и пребиване в която и да е от 28-те страни членки и позволява 
стартирането на бизнес без допълнителни ограничения. 
Въпреки че всички европейски граждани имат равни права в рамките на блока, невсички паспорти предлагат същата степен 
на свобода при международни пътувания. Анализаторите оценяват германските и шведските паспорти най-високо, тъй 
като те предлагат безвизов достъп до най-голям брой страни, докато българското и румънското гражданство се смятат за 
най-малко изгодни. 
Това обаче не спира запитванията и за български паспорти. Посолството на страната в Лондон е получило 15 запитвания 
за гражданство от британци от 24 юни насам. "Обикновено не получаваме подобни искания, така че това за нас е нещо 
ново", казва говорител на посолството за FT. 
 
Агенция Стандарт 
 
√ 80 млрд. долара ще се завъртят в аутсорсинга 
 
Заради доброто образование от България можем да обслужваме страни с 27 езика, казва Бърт Кинтана, президент и главен 
изпълнителен директор на Sitel 
Водещата световна компания за аутсорсинг на бизнес процеси Sitel обслужва 62 пазара на 40 езика от 108 контактни 
центрове в 21 страни. В България отваря първия си център още през 2006 г. Днес в София служителите на компанията са 
над 700 и обслужват клиенти на 27 езика. От април 2015 г. работи и център във Варна с над 100 служители, където до края 
на годината броят им ще бъде удвоен. Предоставяните от България услуги включват обслужване на клиенти, техническа 
поддръжка, бек офис мениджмънт, социални медии, чат, имейл, управление на онлайн общности за познати световни 
марки. 
- Господин Кинтана, как оценявате инвестицията си в България? 
- Като изключително успешна. Решихме миналата година да разширим дейността си в България като излезем извън София 
- във Варна. В момента за нас от България работят над 1000 служители. Във Варна запълнихме почти половината места, 
надяваме се до края на годината да достигнат 250. И ако продължаваме да се радваме на същото производство от 
висококачествени служители, ще продължим да се разрастваме в България. 
- През последните три-четири години в България се отчита бум на аутсорсинг индустрията. Не се ли достига вече точката 
на изчерпване на възможностите, защото този сектор разчита изключително много на количеството работна ръка? 
- Мисля, че нямаше да сме се разширили към Варна, ако не смятахме, че имаме достъп до работна ръка. Да, единствените 
ограничения пред растежа тук биха могли да бъдат недостатъчно таланти, хора с умения. Но тъй като младите хора 
продължават да завършват университети, да учат чужди езици, да се обучават в обслужването на клиенти, България остава 
привлекателно място за нас. 
- Така ли е и в другите държави, в които имате центрове за обслужване на клиенти? Какво е бъдещето на аутсорсинга на 
бизнес процеси ? 
- Нещата са различни в отделните страни. Ние вземаме своите решения за разрастване на базата на три фактора: на първо 
място е достъпът до качествена работна ръка, която все пак да е на цена, която може да си позволим. На второ, надеждна 



15 

 

 

инфраструктура, в смисъл надежден интернет, информационни и комуникационни технологии. И на трето място - добър 
бизнес климат. В зависимост от тези три фактора има страни, в които инвестираме повече, други, в които ограничаваме 
своите инвестиции. Що се отнася до бъдещето на аутсорс индустрията, тя ще се разраства и през следващите три години 
ще достигне 80 млрд. долара, като в момента е на ниво 60 млрд. Всъщност до момента само 30% от дейностите, които 
подлежат на аутсорсинг, са аутсорсвани. Това ни показва, че 
има огромен потенциал за развитие на клиентското обслужване 
Живеем в в дигитален свят, в който имаме телефони, компютри, телевизори или всякакви интелигентни устройства. Дори 
нашите автомобили стават все по-интелигентни. Което означава, че ще има все по-голяма необходимост хората да се 
свързват с компаниите-производители на тези устройства, а това означава повече бизнес за нас. 
- До колко може да нарасне този процент на аутсорсване на дейности от една компания-производител? Възможно ли е да 
се стигне 100%? 
- Не мисля, че 100% от дейността на една компания може да бъде аутсорсвана, но може да се достигнат 40-50%. Ако днес 
30-те процента изнесени дейности са остойностени на 60 млрд. долара, то достигането на 50% означават ръст до 70-80 
млрд. Колкото по-високо се цени това, което ние предлагаме, а то е услуги от хора с високи умения, толкова повече 
компании ще се замислят да възлагат тези услуги на компании като Sitel, вместо да ги правят сами със собствените си 
служители. 
- Единствено перфектното знание на даден език ли е квалификацията, която търсите във вашите служители? 
- В нашата компания се търсят хора с множество умения, като владеенето на чужди езици е едно от важните. В България 
поради уникалното й позициониране и образованието, което се предлага, ние сме в състояние да обслужваме пазари с 
над 27 езика. Но също така търсим и хора с високи бекофис умения - например във финансите, счетоводството, 
индустриалното инженерство, управлението на работната сила, информационни технологии. От 1000-та служителя, които 
работят за нас в България, 70 до 80 са на различни лидерски позиции - мениджъри или в областта на обучението. 
- Някои от другите бизнеси в България критикуват аутосорсинг компаниите, че издърпват с по-високи заплати ценни 
висококвалифицирани кадри, на които обаче предлагат не особено квалифицирана работа. 
- Бизнесът взима своите решения на базата на добавената стойност, която вижда в дадена услуга, и причината, поради 
която бизнесът решава да аутсорсва определена дейност, е защото иска да постигне по-ниска цена на по-високо качество. 
Причината нашата дейност да се разраства е именно това, че ние обучаваме нашите хора, привличаме хора с много високи 
умения и сме в състояние да предложим по-добра услуга. България е атрактивна, защото в сравнение с други части от 
света, тук разходите за труд са доста по-ниски. Но пък със заплатите, които плащаме, хората от нашия екип са спокойни, че 
може да издържат семейството си. Искам дебело да подчертая, че 
ние обучаваме нашите хора на различни умения 
- обслужване на клиенти, продажби, развиване владеенето на езици, което за младите хора е изключително добра основа. 
Хората в нашата компания в допълнение към трудовото си възнаграждение получават и една инвестиция в своето 
развитие. Показателно е, че много от нашите служители остават с нас един дълъг период от време, тъй като виждат 
възможност за развитие. Ние сме в остра конкуренция за служители, затова се стараем да даваме добра заплата, добра 
работна среда и възможност за кариерно развитие, иначе бихме загубили служителите си. 
- А привличате ли чужди граждани да работят за Sitel от България? 
- Много компании го правят, но при нас не е тенденция. Опитваме се да работим с университетите тук. Разбира се, много 
чужди граждани идват в България, защото страната ви е добро място за живеене, и когато те си търсят работа при нас, ние 
бихме ги наели. Но иначе не го правим проактивно, не внасяме чужда работна ръка.. 
- До момента в България сте инвестирали 7 млн. лв. На каква стойност са новите инвестиции в разрастване на центъра във 
Варна? 
- Около 1.7 млн. лв. ще инвестираме в близко бъдеще. За всяка работна станция инвестираме десетки хиляди, а ще трябва 
да създадем поне още 2000-3000 работни станции. 
- Освен София и Варна поглеждате ли към други градове? 
- В момента не. Преди това трябва да запълним капацитета на центъра във Варна. Проблемът извън големите градове, 
освен наличето на служители, е и наличието на надеждни телекомуникации, широколентов интернет. 
- До колко работата в аутсорсинг индустрията у нас може да се извършва дистанционно? 
- Дистанционната работа е разпространена в тази индустрия - 
над 4000 души в САЩ работят от домовете си 
В Германия и други европейски страни - също. Смятаме, че има голям потенциал и в България да се развие, ако има 
подходящи хора. Но в момента не е във фокуса на вниманието ни. Смятам, че този процес ще се случи в бъдеще съвсем 
естествено и ще зависи от това доколко лесно хората ще се свързват в мрежата от къщи. Защото по принцип от какво имаме 
нужда - работно място, което е едно спокойно място, надежден интернет, електричество и безопасност на това работно 
място. Няма причина в бъдеще да не се работи от къщи. От общите ни приходи 60 млн. долара се генерират от хора, които 
работят от къщи - това е доста сериозен процент. 
 
Икономика 
 
√ „Бизнес буря“ събира водещи мениджъри 
 
Уникалното събитие ще се проведе на 8 септември в София 
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Уникално по рода си бизнес събитие ще се проведе тази есен в София. То ще е първото по рода си, съчетаващо 
международно ноу-хау, интерактивни бизнес класове, емоционални преживявания и форум на бизнес експертите. 
"Бизнес буря" (Business Strorm) ще се проведе на 8 септември в София Тех парк, а основен лектор ще бъде международният 
експерт Саймън Бъкнал. Той е консултирал редица мениджъри, директори на компании, предприемачи, бизнес лидери и 
специалисти в различни сфери, в над 20 страни по света, сред които лидери на компании листнати на Лондонската Стокова 
Борса – FTSE 100, компании в листата на Fortune 100, собственици на малки и средни бизнеси, предприемачи, стартъп 
компании, инвеститори и много други.  
The Business Storm е проект, посветен на развитието и израстването на малкия и среден бизнес, стартъпи и корпорации.  
Събитието е създадено специално за предприемачи, директори на компании, мениджъри, бизнес специалисти от 
различни сфери, собственици на фирми и тим лидери.  
Ще се адресират актуални теми от различни бизнес сектори и индустрии, посвещавайки формата на професионалисти с 
разнообразен опит и компании с различен профил.  
По време на събитието ще се проведе и Форум на Бизнес Експертите в който ще вземат участие известни и отличени 
български предприемачи и бизнес лидери. Участниците ще имат възможността да присъстват на представянето на 
революционни идеи и примери от практиката в различните бизнес индустрии. 
 
24 Часа 
 
√ Португалската икономика с печалба от 609 млн. евро от Евро 2016 
 
Португалската икономика е на печалба от 609 млн. евро от участието на националния отбор на Евро 2016. Това сочи 
проучване на института по маркетинг и мениджмънт в Лисабон. 
Според изследването, приходите са резултат от бума в продажбата на телевизори и скъпа техника, на силно завишения 
оборот в ресторантите, баровете и кафенетата в иберийската страна, както и на продажбата на хиляди самолетни билети 
в посока Франция на фенове, решили да подкрепят на живо любимците си. 
Генералният спонсор на "мореплавателите" – шведска софтуерна компания се похвали, че е на плюс от европейското със 
117 млн. евро. 
Отборната премия на новия европейски шампион по футбол се равнява на 25,5 млн. евро. Всеки от героите на 
селекционера Фернандо Сантош ще прибере по 250 000 евро бонус, а капитанът Кристиано Роналдо вече обяви, че ще 
дари своя за благотворителност. 
През май, когато спечели Шампионската лига с Реал Мадрид най-скъпият футболист в света отдели премията си от турнира 
в размер на 550 000 евро за каузата на УНИЦЕФ. 
 
Moreto.net 
 
√ Тероризъм и туризъм – цените падат бързо 
 
Затихващите трусове на терористичните атентати още се усещат в Турция, Египет, Тунис и дори безкрайно привлекателната 
Франция. Страхът от евентуални нападения удари туризма в тези страни и предизвика стотици отменени ваканционни 
резервации и полети, объркани планове и огромни загуби. 
Бързи заеми можеха и да не покрият разходите ви за гастрол из долината на река Лоара, Франция, или руините в Ел Джем, 
Тунис, например, но сега някои окървавени от джихадистите дестинации са по-достъпни от всякога, ако сте склонни да 
поемете риска. Включително пътуване със самолет, което, иронично, но печално доказано, е по-опасно на земята, 
отколкото в небето. Авиопревозвачите наддават в офертите, за да не загубят пазарния дял и стойността на акциите си, 
притиснати от шока от големите атентати в Европа и скромното покачване в цените на петрола. Затова компаниите 
реагират с промоционални цени и нови полети, за да накарат хората да пътуват. 
Губещите 
- Тунис отчете спад от 21% на чуждестранните туристи заради плажните нападения в курорта Сус от миналата година. За 
първите шест месеца от 2016-та само британските туристи са намалели с 90% 
- Египет все още не може да се възстанови след бомбата, свалила пътнически самолет от курорта Шарм ел Шейх за Санкт 
Петербург на 31 октомври. През март данните бяха катастрофални - 47% по-малко чужденци спрямо същия месец от 
миналата година. 
- В Брюксел, столицата на Европа, майските атентати затвориха международното летище "Завентем" за 12 дни, което в 
последствие отчете около 90 милиона евро загуба. 
- В окървавената Турция, иначе известна със своето щедро обслужване, се чуват мрачни прогнози за най-лошата 
туристическа година за последните три десетилетия. 
Страхът като фактор 
Американските туристи са спестили 8.2 милиарда евро, отменяйки ваканционни резервации от съображения за сигурност 
през 2015-та. Страхът от тероризма е провалил почивката на всеки десети, а 18 процента са предпочели да заложат на 
сигурно с друга дестинация в последния момент.  
Британците например масово заменят Турция и страните от Северна Африка, особено Египет, със смятаните за далеч по-
спокойни Испания, Португалия и Гърция. Германците се пренасочват към България и гръцките острови. 
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Това означава, че турският бизнес ще се принуди да свали цените. И всъщност вече се опитва, гледайки към 
източноевропейските пазари, особено Украйна и многолюдната Русия, с която вече настъпи разведряване в отношенията. 
Тунис и Египет също разчитат на руснаците.  
Последните атентати на летище "Ататюрк" в Истанбул – 45 жертви и над 250 ранени, са поредният удар срещу закъсалата 
индустрия. Паниката допълнително влияе върху цените на пакетните предложения на туроператорите, а в Анталия дори 
отправиха масова молитва за "дъжд от летовници". 
Печелившите 
- В Испания и Португалия се очертава доходоносно лято. Това обаче означава повече разходи за чуждестранните туристи 
предвид повишеното търсене. 
- Франция успя да компенсира тревожния спад с Европейското първенство по футбол, но с цената на 90 000 патрулиращи 
полицаи - и все още е смятана за "страна в риск". 


