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Объркване в администрацията  

за данъчна декларация`2000 

 
На 5 януари в Държавен вестник бяха публикувани данъчните 

декларации за облагане с патентен данък за 2001 г. и данъчната 

декларация за облагане на доходите на физическите лица за 2000 г. 

Според Кодекса за задължително обществено осигуряване и Закона за 

здравното осигуряване, окончателният размер на осигурителния доход 

се определя според годишната данъчна декларация. За тази цел в 

декларацията са включени 2 таблици, предоставени от НОИ и НЗОК, и 

съответно по една страница указания за попълването им. Тези таблици 

трябва да се попълват от самонаетите лица и едноличните търговци. 

Новината: 

На същия ден, 5 януари, Тенчо Тенев от НОИ съобщи пред медиите, че 

НОИ ще даде нови указания за попълване на таблицата за определяне на 

осигурителния доход. Диана Китева от Главна данъчна дирекция (ГДД) 

обяви, че данъчните служби ще приемат декларации без попълнени 

справки за НОИ и НЗОК, а впоследствие да се подаде втора данъчна 

декларация само с исканите от НОИ и НЗОК данни. На 10 януари Тенчо 

Тенев даде специални указания за в.“24 часа” за попълване на справката. 

Коментар: 

1/ Образецът на данъчната декларация, част от която са и указанията на 

НОИ и НЗОК, е одобрен със заповед на министъра на финансите в 

изпълнение на закона. Гражданите трябва да попълват декларацията, 

като следват законите и обнародваните указания, а не предложените 

разяснения от експерти в пресата. Правовата държава предполага 

спазването на законите, а не на препоръките на администрацията. 

2/ Т.нар “указания”, които НОИ допълнително предостави на 10 януари, 

нямат формален вид. Гражданите и едноличните търговци ще трябва да 

разчитат на публикация на в. “24 часа”, където г-н Тенчо Тенев от НОИ: 

“припомня”, “съобщава”, “обяснява” и “предоставя примери за 

улеснение”. 

3/ Създава се възможност данъкоплатците, които желаят да платят 

данъците си с отстъпка до 31 януари, да подават и втора декларация, 

която да включва само таблиците за НОИ и НЗОК. Така се увеличават 

разходите по спазване на данъчните и осигурителните закони за голям 

кръг данъкоплатци (ЕТ и свободни професии).  

4/ Недопустимо е НОИ да изготвя справката с указания за попълването 

й в продължение на 4 месеца, да я предостави на министъра на 

финансите, който от своя страна да я включи в заповедта си, и в деня на 

обнародването представител на НОИ да обяви, че ще има нови указания. 

Подобна административна практика е противозаконна; тя създава хаос и 

непридвидимост на средата за водене на бизнес. 

5/ ИПИ многократно е коментирал важността на предвидимостта и 

прозрачноста на данъчното законодателство. Смятаме, че поне 

данъчната администрация, НОИ и НЗОК би трябвало да знаят кой и 

какви доходи подлежат на облагане според законите на страната, и да 

могат да обяснят това еднозначно на данъкоплатците по 

законосъобразен начин. Това е минималното, което биха могли да 

направят при изпълнение на служебните си задължения, за да подобрят 

средата за водене на бизнес у нас. 

 
 

Тенденции 
 

НСИ отчете 5,6 %  ръст на БВП за 

третото тримесечие и  5,3 % за 

деветмесечието на 2000 г. 

Големият ръст се дължи предимно 

на ръст на инвестициите, а не на 

потреблението. Значителен ръст на 

брутната добавена стойност (21,1%) 

през тримесечието отбелязва 

индустрията.  

Според ИПИ има основания да се 

очаква ръст на БВП за 2000 г. в 

рамките на 5 - 5,5 % поради 

следните фактори: 

1/ налице е значителен приток на 

преки чуждестранни инвестиции, 

особено по отношение на 

инвестициите на зелено  (вж. 

коментар на стр.4); 

2/ наблюдава се траен ръст на 

външната търговия. Износът на 

стоки за периода януари-октомври 

2000 г. е нараснал с 21,7 %, а на 

услуги (транспорт и туризъм) – с 

21,4 %; 

3/ благодарение на ликвидацията 

на губещи предприятия за пръв път 

печалбата става основен мотив в 

производството;  

4/ за периода януари-ноември 

2000 г. приходите от продажби в 

промишлеността нарастват с 5,8 %. 
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Кодекс на държавния служител*  

Коментар 

1/ Макар и етични, стандартите по Кодекса на 

държавния служител могат да се прилагат ефективно. 

След тяхното приемане от Министерски съвет те 

имат задължителни последици, а не доброволни 

ефекти. Условие за тяхното прилагане е 

упражняването на санкции, които могат да залегнат, 

например, в трудовите договори. 2/ Приетите 

стандарти съдържат единствено общи етични норми. 

Трудно могат да се предвидят всички възможни 

ситуации, но норми за срещани казуси могат да се 

разработят. 3/ Доколко кодексът е изпълнил задачата 

си е под въпрос. Минималните изисквания към 

държавния служител са заложени в други нормативни 

документи. Идеята на този кодекс би следвало да 

бъде да постави възможните ограничения 

(включително, максимално допустимото), а не 

минимални стандарти. 

Достъп до информация 

1/Кодексът налага ограничения при 

разпространяването на каквато и да е информация, 

получена при изпълнение на служебни задължения. 

Доколко информацията е достъпна е проблем на 

специалните закони и Закона за достъп до обществена 

информация. Недопустимо е въвеждането на  такава 

разпоредба, която напълно ограничава достъпа до 

информация. 2/Идеята на етичните норми е да 

възпрепятства “затрудняването или влиянието на 

политиката”. Конституцията и Законът за достъп до 

обществена информация не предвиждат ограничаване 

на достъпа до информация на такова основание. 

3/Забраната за “критични публични изказвания” 

относно други държавни служители е твърде широко 

формулирана. Тази забрана явно включва както 

основателната, така и неоснователната критика.  

*Коментарът е на Програма Достъп до Информация 
 
 

Ограничаване на конкуренцията в транспорта 
Съгласно чл. 18 от Закона за автомобилните превози и Наредба 33  на Министерството на транспорта и 

съобщенията, автомобилната администрация към министерството разработва републиканска транспортна схема. 

Схемата се утвърждава от министъра. 

Новината:На 10 януари заместник-министърът на 

транспорта и съобщенията Любомил Иванов обяви 

предложенията на администрацията за нова 

републиканска транспортна схема. Предвижда се 

забрана за автобусите да спират на жп гари, да 

потеглят по дадено направление непосредствено 

преди влаковете, ако жп гарата и автогарата са 

близки, както и ограничения в разписанията и 

междинните спирки на автобусния транспорт. Това, 

според министерството, се прави с цел премахване на 

“нелоялната конкуренция” в бранша. Същият ден 

транспортното министерство отхвърлило 

разписанията на 10 фирми, защото рейсовете им 

тръгвали заедно с влака по съответния маршрут. 

Коментар: 1/ Предлаганите промени всъщност 

ограничават правото на стопанска инициатива, и 

следователно свободната конкуренция между 

различните превозвачи. Притесненията на 

министерството са, че автобусните превозвачи 

“крадат пътници от БДЖ”. Привличането на клиенти 

с по-добри условия и цени е нормална фирмена 

стратегия, а не “кражба”. Правителството трябва да 

защитава правото на всеки предприемач да печели, 

 

като предлага по-добра услуга на потребителите 

при спазване на закона, а не да го ограничава. 

Промените целят всъщност да гарантират 

предимство на БДЖ пред автомобилните 

превозвачи. 

2/  След като пътниците предпочитат автобусния 

транспорт, не е работа на държавата да ограничава 

техния избор. БДЖ като търговско дружество би 

трябвало да търси свое бизнес-решение за 

намалелите си клиенти, без да използва 

администрацията за защита на собствен 

корпоративен интерес. 

3/ Обвинението за нелоялна конкуренция изглежда 

най-малкото абсурдно, при положение, че БДЖ 

получава за 2000 г. субсидия от 40 млн. лева за 

текущи разходи и 47 877 хил. лева за капиталови 

разходи от държавния бюджет. Конкуренцията 

всъщност се ограничава именно от факта, че един от 

участниците на пазара получава пари от 

данъкоплатците, част от които са му и преки 

конкуренти в бранша. 

 

 

. 

  

 

януари 2001 

Том І, No 5 
 

 

Представяне: www.capitalism.org 
“Капитализмът е социална система основана на индивидуалните права”. Това може да се прочете на 

Интернет страницата: www.capitalism.org.  

Страницата предлага кратко описаниe на същността на пазарната икономика и връзката й със защитата на 

индивидуалните права. Можете да намерите и отговорите на често задавани въпроси, свързани с 

капитализма. Вероятно най-полезно ще ви бъде списанието “Капитализъм” (Capitalism Magazine), което 

предлага ежедневни коментари по актуални теми от политиката и икономиката. Страницата предлага и 

много връзки с други сайтове на изследователски институти и неправителствени организации. 

http://www.capitalism.org/
http://www.capitalism.org/
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България и Румъния - партньори или конкуренти в търговията  
През периода  септември – декември 2000 г. ИПИ проведе изследване на факторите, които благоприятстват 

партньорството между български и румънски производители и търговци. Идеята на проекта бе да се определят 

предизвикателствата пред двустранните отношения, както и възможностите за бъдещи съвместни проекти 

съобразно тенденциите и нагласите. ИПИ проведе интервюта с представители на 11 фирми, търгуващи с Румъния. 

Целта бе да се откроят проблемите пред търговията, конкурентните предимства в партньорството, доверените 

източници на информация и механизми за поддържане на договорите. Въз основа на набраната информация очертахме 

проблемите и изработихме препоръки при вземането на решения за подобряване на двустранната търговия. 

Резултати: 1/ Съотношението на факторите в 

търговията (търсене, разходи, степен на 

конкурентност на пазара на суровини и готови 

продукти) благоприятства двустранната търговия. 

Високо търсене и слаба конкурентност на 

представените пазари стимулират търговския обмен. 

2/ Независимо от това, нагласите на бизнеса са, че 

търговските отношения се влошават поради ниската 

финансова стабилност на румънския пазар и тежките 

административни процедури. 3/ В своите операции 

на румънския пазар, четири от единадесет български 

фирми използват посредници като гарант за сделките. 

Две от представените фирми използват бартера в 

сделките си. 
Коментар: 1/ В рамките на изследването откроихме 

три варианта на непазарни инструменти в търговията 

между двете държави: (а) Високото търсене и 

засилена конкуренция предразполага развитието на 

търговията в химическата и фармацевтичната 

индустрия. Независимо от това, българските компании 

разчитат на държавна протекция под формата на мита 

за вносителите на такива продукти. Пример за такава 

нагласа е приетата през декември временна защитна 

мярка за вноса на амониев нитрат (увеличаване на 

40% на митото за срок от 200 дни, който покрива 

пролетната сеитба). 

(б) В наследство от специализацията в рамките на 

СИВ, технологичното състояние и предлаганите 

продукти са сходни. Разработените канали на 

търговия и близките производствени структури са 

причина български химически продукти да се 

внасят в Румъния в случаи на временно 

блокиране на румънските производства. (в) 
Независимо от качеството на предлаганите 

продукти и тяхната цена, неформалните мрежи 

играят важна роля в двустранната търговия. 

Въпреки засиленото търсене и продължителното 

опериране, за две от изследваните фирми 

конкуренти на пазара не се появяват. Местният 

пазар до голяма степен може да бъде 

предопределен, когато съществуват силни 

неформални структури. В двустранната търговия 

с Румъния се разчита на тези контакти както за 

набирането на информация за партньори и 

пазари, така и за осигуряване на изпълнението на 

договорите. 2/ Доверието в публичните 

институции като източник на услуги не е високо. 

Нагласата на бизнеса е “би било добре, ако 

правителството не подпомага, но и не пречи на 

развитието на частния сектор”. Независимо от 

тези нагласи, държавните институции са 

посочени като доверен източник на информация.  
 

 

 

 
Нагласи на деловите среди 
В периода август-декември 2000 г. ИПИ изследва фирмените нагласи спрямо конкурентността и навиците за водене на 

бизнес. Интервюирани са 161 фирми от различни индустрии. Изследването е представително за светлата част на 

българската икономика. 

Резултати:  

Визия за бъдещето 1/ 46,9% от бизнеса имат 

своя визия за бъдещето на компанията в период от 

десет години. 2/Липсата на визия не обяснява вярата 

в по-доброто състояние на бизнеса. Близо 75% от 

компаниите смятат, че периодът до 2010 година ще 

бъде благоприятен за тяхния бизнес. Интересното е, 

че повече от 90% от компаниите, които вярват, че 

бъдещето ще подобри състоянието им, нямат бизнес 

визия за бъдещето. От тези, които имат визия за 

предстоящите десет години, само 37% смятат, че 

състоянието им ще се подобри. Според 67,3 % от 

интервюираните, след пет години компаниите ще 

бъдат много по-конкурентни на световните пазари.  

 

По-малко от половината обаче имат визия как да  

постигнат тези позиции. 

3/Доколко компаниите са чувствителни към 

проблемите на бъдещето, може да се оцени по 

интереса им към дискусиите. 56,8% от бизнеса е 

участвал в дискуcии, свързани с бъдещето. 

Изследването показа, че може да има интерес към 

дискусиите, без да има визия за бъдещето (30,4%). 

Нагласата на тези, които участват в подобни 

дискусии е, че състоянието на компанията им ще се 

подобри за период от десет години (85,9%). Както 

може да се очаква, компаниите с положителна 

нагласа за бъдещето са основен участник в подобни 

дискусии (близо 70%). 
  

 

Преглед на стопанската политика 
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2000 г. отчетена като най-успешната за чуждите инвестиции 
 

Статистика: 1,1 млрд. долара чуждестранни 

инвестиции са привлечени в България през 2000 г, 

съобщи Георги Табаков, председател на АЧИ. 

Продължава оформилата се от 1997 г. насам 

тенденция към траен приръст на инвестициите. 

Регистриран е ръст от 30 % на инвестициите на 

зелено, които надвишават значително тези по линия 

на приватизацията. Спад отбелязват портфейлните 

инвестиции, като делът им е едва 1,8 % от общата 

сума. Това се дължи на факта, че независимо от 

наличната законова база и изградените институции, 

капиталовият пазар все още не работи ефективно. 

Съотношение: Около 50-60% от общите 

чуждестранни инвестиции са насочени към 

индустрията. На следващо място по значимост са 

инвестициите в търговията, финансите и туризма.  

 

Прогноза: През 2001-2002 г. екипът на ИПИ очаква 

по-нататъшно увеличаване на дела на преките 

чуждестранни инвестиции в областта на услугите, 

комуникациите, инфраструктурата, здравеопазването 

и застраховането. Очакванията са за незначителни 

портфейлни инвестиции и през настоящата година. 

 

Преки чуждестранни инвестиции по източник (USD за 1992-2001*) 
Година Приватизация Портфейлни Инвестиции на 

зелено 

Общо за годината 

1992   34 34 

1993 22 n.a. 80 80 

1934 134.2 n.a. 76 200.2 

1995 26 n.a. 136 162 

1996 76.4 n.a. 180 256.4 

1997 421.4 29.7 185 636.1 

1998 155.8 64.2 400 620 

1999 305.7 53.1 447 805.7 

2000 480 20 600 1,100 

2001* 400 25 450 875 

Общо 2,021.5 192 2,588 4,701.5 

Източник:АЧИ,ИПИ; [* -прогноза на ИПИ] 

 

  

 
Молебен за сняг: 
 

От 26 до 28 януари тази година Съюзът на родопските 

хотелиери и ресторантьори организира срещи за 

запознаване с възможностите за туризъм в Родопите. 

Тези срещи са част от първото празненство на 

родопския туризъм, коeто включва и състезание по 

сноуборд , гигантски слалом, теглене на въже, рали 

със снегоходки и др., предвидени да се проведат на 27 

януари на новата писта под Снежанка към Смолянските 

езера. Поканени са туроператори, застрахователи, 

банкери, политици, икономисти, държавни и общински 

служителите. За желаещите може да се осигури 

настаняване срещу 18 лв. на легло в семейни хотели 

или да бъдат резервирани стаи в хотелите в курорта 

Пампорово. Подробности: Георги Пампоров, е-mail: 

Rhra@mbox.digsys.bg. Тел: 0301/3 80 85. 

ИПИ: Богданов, Ганчева, Йонкова, Мандова 

Тази седмичник се издава с 6-месечната финансова подкрепа на MSI/USAID 

За коментари и предложения: mandova@ime.bg 
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Без коментар 

Закон за устройство на територията 

“Въз основа на влезли в сила подробни 

устройствени планове недвижими имоти - 

собственост на юридически и физически лица, 

могат да бъдат отчуждавани по реда на Закона за 

държавната собственост и на Закона за общинската 

собственост за обекти - публична собственост на 

държавата и общините, както следва…” 

“При изпълнение на служебните си задължения 

служителите на Дирекцията за национален 

строителен контрол имат право на униформено 

облекло и отличителни знаци, ползват специални 

средства и с разрешение на министъра на 

вътрешните работи могат да притежават лично 

оръжие за защита.”  

"Квартал" е урегулирана територия, ограничена от 

улици или от улици и граници на урбанизирана 

територия, която обхваща един или повече 

поземлени имоти.” 

 

“ "Жилище" е съвкупност от помещения, покрити 

и/или открити пространства, обединени 

функционално и пространствено в едно цяло за 

задоволяване на жилищни нужди.” 

 

 “ ”Етаж” е част от сграда или постройка между две 

последователни подови конструкции.” 

 

 

Rhra@mbox.digsys.bg
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