	
  

Правната страна на бизнеса
Доклад V по проект „Правата ми в действие“, изпълняван от
Сдружение „Департамент за правна култура“ с
финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“
/18.06.2015 г./
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I. ПРОУЧВАНЕТО
1. Същност на проекта и изследването
“Правата ми в действие” демонстрира Правата (т.нар. от нас статии) от
12-те житейски категории на pravatami.bg в динамична и “жива среда”.
Проектът се реализира от Сдружение “Департамент за правна култура” с
финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България”. Екипът на
pravatami.bg е двигателят на инициативата.

Краткосрочна цел: да се извлече и анализира обратната връзка от
последователите на pravatami.bg, да се направят количествени и
качествени изводи във връзка с опита от правото в действие. Така имаме
възможност за предизвикване на дискусии по определени проблеми и
последващото им ефективно разрешаване.
Запознаването с основните права и задължения, представено не
статично, а в своята динамика, ще доведе до ефективно отстояване на
права от различни клонове на правото, но и до повишаване на правната
култура в българското общество. Това е дългосрочната цел на проекта.
Чрез “Правата ми в действие” се доразвива мисията на pravatami.bg.
Екипът моделира и управлява отворена и безплатна онлайн платформа,
която се утвърди като средище за практична и полезна правна
информация, поднесена по един разбираем и лесно запомнящ се начин.
Нещо повече – сайтът се превърна в място за споделяне на опит във
връзка с всяко конкретно “Право”.
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2. Профил на анкетираните граждани
Направеното проучване няма претенции да бъде представително,
защото не е правено върху представителна извадка от българските
граждани. Профилът на хората, взели участие в допитването е следният:
В периода 01.04.2015 – 10.06.2015 г. 229 574 граждани са посетили
онлайн платформата pravatami.bg.
•
•

•
•

95 % са от България.
46 % са от София, 7 % Пловдив, 7 % Варна, 4 % Бургас, 3 % Русе, 2%
Стара Загора. Другото се дели между останалите градове в
страната.
12 848 души са взели участие във въпросниците.
Всеки въпросник е получил отговори средно от 256 души.

Демографските данни са:
•
•
•
•
•
•
•

59,1 % жени, 40,9 % мъже:
18-24 годишни – 27,5 %.
25-34 годишни – 33,5 %.
35-44 годишни – 15,5 %.
45-54 годишни – 12,5 %.
55-64 годишни – 5,5 %.
65+ годишни – 5,5 %.
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3. Методология на извършване на изследването
Използван софтуер за събиране на обратната връзка от въпросниците
със затворен и отворен характер – Survey Monkey.
Канали за разпространение на информацията:
•
•
•
•
•

Онлайн платформата pravatami.bg.
Фейсбук страницата на pravatami.bg.
Мобилното приложение за iOS, Android & Windows Phone „Правата
ми“
Е-бюлетинът на pravatami.bg.
Партньорски организации и медии.

Количествен анализ, изразен в проценти на базата на брой отговори,
събрани и систематизирани в два основни раздела с подраздели.
Качествен анализ, изграден на основата на количествения,
обществената значимост на дадените отговори и тяхната връзка с
конкретни разпоредби от приложимото законодателство.
В настоящия, пети по ред, доклад по проекта “Правата ми в действие”
ние, екипът на pravatami.bg разглеждаме правния аспект на „бизнес
начинанията“, на различните сделки, както и на отношенията,
свързани с обмена на парични средства, като например покупкопродажбата на имоти, стартирането на собствен бизнес,
последиците от неизпълнението на сделките, случаите на
неплатежоспособност и невъзможност дадена сделка да бъде
изпълнена. Специално внимание отделяме на НПО, като средство на
гражданите за развитие и подкрепа. В доклада ще представим
информация относно:
•

•
•

степента на запознатост на потребителите с правата им при
сключване на дадена сделка, какви са най-често сключваните от
тях сделки, опитът им при сключване на тези сделки;
какъв е опитът на потребителите на pravatami.bg при стартиране
на собствен бизнес;
какъв е опитът им при неизпълнение на задълженията – като
кредитори и длъжници.
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4. Изводите

Какво постигнахмe?
В настоящия доклад обърнахме внимание основно на правната страна
на бизнеса, търговските отношения и гражданския оборот.
Анализирахме отговорите, които читателите на pravatami.bg дадоха на
проведените анкети, за да намерим отговори на следните въпроси:

1. Какви са предпочитаните форми за развиване на бизнес и какви
особености се проявяват при неправителствените организации и
търговските дружества?
2. Как се управлява бизнеса в България и кои са най-големите
предизвикателства пред това да имаш собствени бизнес?
3. Какви са най-често разпространените практики при сключване на
сделки с недвижими имоти както и някои други типични за бизнес
средата сделки?
4. Кои са предпочитаните способи за постигане на сигурност в
бизнеса, доколко прилагането им е успешно и какво се случва,
когато се провалят?
5. Колко голяма е административната тежест върху бизнеса от
гледна точка на данъчното и осигурителното законодателство и
срещат ли потребителите достатъчно съдействие от държавните
органи?
Получихме обратна връзка по много и разнообразни теми, някои от
които, видно от получените отговори са изключително важни за
потребителите. Разгледахме области като стартирането и управлението
на бизнеса, правните способи за неговата предварителна и последваща
защита, гарантирането на сигурността в търговския оборот, частното и
универсално принудително изпълнение.
Най-интересна за нас беше сферата за участието на потребителите в
юридическите лица с нестопанска цел и до колко всеки от нас е
ангажиран по един или друг начин с каузата на някоя неправителствена
организация.
Друга интересна тема за нас беше стартирането и управлението на
малкия бизнес, правноорганизационните форми, които избират
участвалите в анкетата и какви затруднения се срещат в различните
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процедури. Не пропуснахме да проучим и доколко предприемачите са
наясно с особеностите при някои търговски и граждански сделки и
доколко могат ефективно да ги използват в дейността си.
Не оставихме назад и темата за неизпълнението на задължения в
гражданските и търговски отношения. Разгледахме някои способи за
доброволно уреждане на спорове, а също така и опитът на
потребителите с принудителното изпълнение. Не подминахме и
производството по несъстоятелност като изследвахме склонността на
кредиторите да участват в него и дали изобщо това си заслужава от
гледна точка на бизнеса.
Накрая обърнахме внимание и на един от начините, по който държавата
се намесва в бизнеса, а именно начисляването и плащането на данъци и
осигуровки. Опитахме се да проучим доколко потребителите спазват
данъчното законодателство, дали се възползват от всички услуги на
данъчната администрация и дали срещат необходимото съдействие от
държавните служители.

Какво очаквахме?
Потвърдиха се очакванията ни, че голяма част от потребителите на
pravatami.bg под една или друга форма се занимават с частен бизнес.
Най-предпочитаната форма, разбира се са търговските дружества с
ограничена отговорност като все по-ясна е тенденцията ЕООД да
измества ЕТ като възможност за самостоятелно извършване на
търговска дейност.
Не сме изненадани също така от факта, че често стартиращите
предприемачи не са склонни да заделят средства за търсене на
професионална помощ или консултация при вземане на решения за
организацията на своя бизнес. Това често води до разнообразни
проблеми както в самата процедура по регистрация, така и в бъдещето
управление на фирмата.
Друга сфера, в която до голяма степен прогнозите на екипа се
потвърдиха, е способите за защита на бизнеса и гарантирането на
търговските отношения. За осигуряване на сигурност, макар и със
спорен успех, продължават да се използват традиционните средства
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като издаване на ценни книги, уговаряне на неустойка, изискване на
капаро.
Логично за нас беше и сравнително скептичното отношение към
процедурата по несъстоятелност. Стигне ли се до нея, бизнесът рядко
очаква, че ще получи удовлетворение и в повечето случаи това очакване
се потвърждава. Не такова е положението в изпълнителното
производство, където частният интерес на съдебните изпълнители често
е точно това, което е необходимо за принудителното изпълнение на
търговски и граждански задължения.

Какво ни изненада?
За съжаление сме изненадани от ниската степен на ангажираност на
анкетираните потребители с каузите на неправителствените
организации. Твърде малко са тези, които пряко участват в
управлението на юридическо лице с нестопанска цел без значение в
частна или обществена полза. Не е голям процента и на анкетираните,
които по друг начин подкрепят дейността на някое НПО, било то чрез
личен принос или парични средства.
От друга страна, сме приятно изненадани от повишаващата се правна
култура в областта на частния бизнес. Все повече потребители успешно
правят разлика между участието в бизнес с ограничена и неограничена
отговорност. Много от участвалите в анкетите са споделили, че са
наясно с някои не дотам ясни правни понятия и процедури като
прокурата, вътрешните отношения между съдружниците в една фирма,
електронните услуги на държавните органи и други.
Неочаквана беше обратната връзка, която получихме за готовността на
потребителите да използват трети лица при преговорите с партньори и
сключването на различни сделки. Дали поради липса на доверие или
поради непознаване на правната същност на упълномощаването, твърде
малко отговориха положително на въпроса, дали използват
пълномощник за улеснение на търговската си дейност.
На следващо място, макар да не можем еднозначно да приемем този
факт като изненада, е редно да споделим и това, че бизнесът не отделя
достатъчно внимание на своята интелектуална собственост. Силно
вероятно е това да се дължи на сложните и скъпи процедури по
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патентоване на изобретение и регистрация на полезен модел, но го
голяма степен заслуга за слабата защита на технологиите се крие и в
непознаването на рисковете, свързани с небрежното отношение към
тази област.

Нашата оценка
Заключението, което можем да направим след анализа на значителното
количество обратна връзка, която получихме е, че правната култура на
бизнеса у нас постепенно се повишава. За съжаление на този етап на
правната уредба все още се гледа като пречка, а не като предпоставка за
законосъобразна дейност и сигурност в търговския оборот.
Твърде слабо застъпен е НПО сектора сред предприемачите, макар че и
тук тенденциите са положителни. Потребителите като цяло имат доста
високо мнение за каузите на юридическите лица с нестопанска цел, но
продължава да се усеща и известно недоверие към сдружение и
фондациите. Негативното е, че много хора подкрепят различни
инициативи в неправителствения сектор, но ангажираността им остава
само на думи.
От гледна точка на търговските сделки продължават да преобладават
традиционните практики и сигурността в бизнеса се постига основно
още в момента на договаряне на условията по даден договор. Тези
мерки не винаги се оказват достатъчни на първо място поради
непознаване на тяхната правна същност и на следващо поради факта, че
засилващата се задлъжнялост между фирмите често прави изпълнението
на такива задължения трудно.
Голяма част от бизнеса предпочита доброволното уреждане на
отношенията спрямо принудителното такова и гледа на съдебната и
съдебно-изпълнителната защита като на крайна мярка.
Основното ни заключение е, че предприемачите в България предпочитат
да свършат всичко сами. Много рядко се прибягва до професионални
консултации, включително и правни такива. Това е особено характерно
за стартиращия бизнес с ограничени финансови ресурси където всеки
лев от бюджета е разпределен е определено звено. Това крие в себе си
рискове от бъдещи проблеми, които рискове впоследствие се
реализират чрез проблеми в отношенията между съдружниците,
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юридическа неиздържаност на формата на търговските отношения и
невъзможност за ефективно използване на услугите на държавната
администрация.
Скъпите и сложни процедури и липсата на разбираема и целенасочена
правна информация са основните пречки пред много по-силното
интегриране на правото в бизнеса. Пътят към промяна според нас
минава през трансформирането на правните услуги в по-достъпни
такива, което трябва да бъде отговорност както на държавата, така и на
юристите изобщо.

Мисията на pravatami.bg и ефекта на доклада върху бъдещата
ни работа
Мисията на pravatami.bg винаги е била да повиши правната култура на
гражданите чрез “разкодирането” на законите и предоставянето им в
по-достъпен за потребителите вид. Непосредствената цел на проекта
“Правата ми в действие” пък е да се извлече и анализира обратната
връзка от последователите на pravatami.bg, да се направят количествени
и качествени изводи във връзка с опита от правото в действие.
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Чрез настоящия доклад ние успяхме да идентифицираме конкретни
проблеми в правната страна на бизнеса. От друга се радваме на факта,
че сме допринесли за повишаване правната култура в тази сфера.
Недвусмисленият извод за нас е, че трябва да продължим работа по
запознаване на потребителите с техните основни права и задължения.
Заставаме твърдо зад позицията, която винаги сме отстоявали, че тази
информация трябва да бъде представена в достъпен вид, за да може да
бъде усвоена от гражданите. Именно с това са свързани и целите, които
си поставяме. Ние ще продължим да събираме на едно място
информация, която да спомага на нашите последователи да разберат
своите задължения и права и да знаят съответно как могат да ги изпълнят
или упражнят.

	
  

	
  

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН АНАЛИЗ
1.НПО, или как гражданите да защитават и отстояват своите
права и интереси?
НПО, или неправителствена организация, както е думата, чиято
абревиатура се изписва с тези три букви, е форма на доброволно
обединение на граждани, попадаща под специално регламентиран от
закона режим, чиято цел е насърчаване развитието на определени
ценности в обществото, защита на човешките права, подкрепа на
определени социални групи, като например деца, с изявени таланти или
социално слаби и изолирани групи от обществото. В последните години
тези обединения станаха доста популярни и разпространени сред
обществото – хората намериха начин за самопомощ и взаимна
подкрепа.

Учредяване на НПО
Законът, с оглед целите и дейността, която НПО осъществяват,
предвижда особен режим за регистрация на същите. Доколко обаче
потребителите са запознати с него? На въпроса от кого бихте потърсили
помощ, ако искате да регистрирате сдружение в частна полза,
приблизително една четвърт от отговорилите биха се обърнали към
адвокат, 10 % биха потърсили помощ от приятел, 7 % биха потърсили
информация на сайта pravatami.bg. Мнозинството от отговорилите, 57 %,
обаче споделят, че не биха потърсили помощ, а ще разчитат на себе си.
Аналогична е ситуацията и при отговора на въпроса: „От кого бихте
потърсили съдействие, ако ще регистрирате НПО в обществена полза“ –
62 % не биха потърсили помощ, а 13 % биха питали приятел. От
получените отговори можем да направим извода, че гражданите,
желаещи да регистрират НПО се чувстват достатъчно „екипирани“ с
правни познания. В подкрепа на това, а и напълно закономерно и
очаквано, почти 70 % от отговорилите споделят, че не са ползвали
правна помощ при регистрацията на НПО.
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Искаш да
регистрираш
сдружение в частна
полза. Търсиш помощ
от?

Искаш да
регистрираш НПО в
обществена полза.
Търсиш помощ от?
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Не така обаче стоят нещата, когато преди регистрацията на НПО,
бъдещите учредители все още не са взели решение в каква полза да бъде
сдружението – в частна или обществена. 50 % от запитаните споделят,
че ще потърсят помощ от адвокат да им „разясни“ „плюсовете и
минусите“ на всяка от двете форми. Други 50 % пък биха потърсили
информация на сайта pravatami.bg.

Сфери на дейност на НПО
За разлика от търговските дружества, които се създават с цел извличане
на печалба чрез сключване на спекулативни сделки, НПО не разпределят
печалба, колкото и успешна да е тяхната дейност. Нашето проучване
показва, че мнозинството от анкетираните са наясно за какви дейности
е уместно да се учреди НПО. Най-често посочените са: социални

	
  

дейности, защита на човешките права, подкрепа на науката, културата и
изкуството.

Финансиране на НПО
Понякога неправителствените организации също трябва да акумулира
свои средства, за да се „издържат“ и за да осъществяват своята дейност.
Кои са най-честите източници на приходи за НПО? На въпроса как се
финансира твоето НПО, анкетираните споделят, че получават средства
за „издръжка“ от дарения (мнозинството от фондации са учредени с
дарение), европейски или национални фондове.
Прави впечатление също, че не малко са случаите, в които членовете на
НПО сами финансират своята организация чрез дарение на лични
средства. За жалост обаче, по едни или други причини, значителен
процент от запитаните споделят, че не са се възползвали от
предвидените данъчни облекчения за НПО. Законът предвижда
възможност НПО да извършва стопанска дейност, стига обаче
приходите от тази дейност да отиват за постигане на целите,
предвидени в устава на сдружението.
Не са много обаче НПО-тата, които се възползват от тази възможност.
От запитаните почти 60 %, които са отговорили утвърдително на
въпроса участват ли в НПО, едва 8 % споделят, че НПО, в която участват
извършва и стопанска дейност.

НПО, в което
участваш,
извършва ли
стопанска
дейност?

Като положителен може да отчетем факта, че 30 % от анкетираните
признават, че са дарявали средства в полза на НПО, като броят на тези,
които са дарявали повече от веднъж е два пъти по-голям от броя на
дарилите само веднъж.
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Дарявал ли си
на НПО?

Участие в НПО
Целта на НПО е гражданите да си „помогнат“ сами. Затова решихме да
разберем какъв е опитът на потребителите с участие в НПО. Почти една
четвърт от отговорилите споделят, че са участвали като доброволци в
НПО, като на 15 % това се е случвало през младежките години, като
ученици и студенти. 9 % от отговорилите продължават да са доброволци
и сега, макар да са минали тази възраст.

Работил ли си
като
доброволец за
НПО?

Почти една трета от анкетираните, 30 %, споделят, че са участвали в
инициативи, организирани от НПО, като на 24 % това се е случвало
повече от веднъж.
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От участвалите в НПО, една пета споделят, че са получавали
възнаграждение за работата си, като броят на получилите
възнаграждение веднъж е равен на броя на получилите възнаграждение,
повече от веднъж.

Получавал ли си
възнаграждение
за работата си в
НПО?
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Мнение за НПО
Попитахме потребителите за мнението им за ефективността на НПО,
какви са най-честите проблеми пред НПО и достатъчна ли е подкрепата
от страна на държавата на тези организации.
Мнозинството от отговорилите споделят, че основният проблем, който
стои пред НПО е липсата или недостатъчността на финансиране на
дейността на организацията. Това е и основната пречка пред развитието
и разширяването й, както и пред постигането на по-ефективни
резултати. Често се случва именно поради липсата на средства НПО да
прекрати съществуването си. Запитаните споделят, че държавата
определено би могла да засили подкрепата си по отношение на тези
организации предвид функциите, които осъществяват и значението им
за обществото.
По отношение на ефективността на НПО мненията на отговорилите са
доста разнопосочни – според едни тази дейност е ефективна и спомага
за разрешението на редица обществени проблеми, докато според други
НПО се използват за политически цели, поради което не могат да

	
  

постигнат и изпълнят реално общественополезните цели, заложени в
устава им. По отношение на едно обаче запитаните са категорични:
НПО играе важна роля в развитието на младото поколение, тъй като
чрез НПО човек се изгражда като успешен кадър и се научава да работи
в екип.

Какво е мнението ти
а НПО?

16	
  

	
  

2. Стартиращите търговци - “екипирани” с правни познания
относно бизнеса. Дали?!
Икономиката на Република България се основава на свободната
стопанска инициатива – принцип, залегнал на конституционно ниво.
Държавата създава и гарантира на всички граждани еднакви условия за
осъществяване
на
стопанска
дейност,
като
предотвратява
злоупотребата с монополно положение и нелоялната конкуренция.
Законът създава еднакви условия за коопериране и сдружаване на
гражданите и юридическите лица с цел постигане на социален
напредък. В ХХІ век все повече и повече хора, стремящи се към социален
просперитет, избират да стартират свой собствен бизнес вместо да са
затворени във времевия интервал от 9 до 17 ч.

Регистрацията на фирма – „летящ старт“ на търговска дейност.
Решихме да разберем доколко обаче е „популярен“ собственият бизнес
сред хората. Запитахме потребителите регистрирали ли са своя фирма –
приблизително една трета от тях, 30 %, отговориха утвърдително на този
въпрос, като 7 % от тях посочиха, че имат повече от една фирма. От
регистриралите своя фирма, мнозинството – 71 %, споделят, че
формата, която са избрали за своята фирма е ООД/ЕООД. Най –
вероятната причина за това е предвидения в закона нисък размер на
минимален капитал – 2 лв., както и факта, че съдружниците в ООД
отговарят до размера на своя дял в капитала на дружеството. 23 % са се
регистрирали като ЕТ.

Регистрирал ли
си своя фирма?
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Каква форма
избра за твоята
фирма?

Основното, което отличава ЕТ от ООД, е, че ЕТ отговаря с
неограничено с личното си имущество, а ООД – до размера на
капитала, т.е. при евентуален фалит и откриване на производство по
несъстоятлност има опасност ЕТ да „изгуби всичко“.
Поискахме да разберем дали стартиращите като ЕТ търговци са наясно
с тази разлика. Две трети от запитаните – 66 %, са отговорили
утвърдително на въпроса дали знаят, че физическото лице – ЕТ отговаря
неограничено с личното си имущество.

Знаеш ли че
физическото лице ЕТ отговаря
неограничено с
личното си
имущество?

Освен „свежи“ идеи и ентусиазъм обаче при стартирането на собствен
бизнес е необходимо „бъдещият търговец“ да е екипиран и с правни
познания
относно
законодателството,
регламентиращо
осъществяването на търговска дейност. Потърсихме информация
доколко потребителите са ползвали правна помощ и съвети при
регистрацията на своята фирма.
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От регистриралите се като ЕТ една трета са прибягнали до такива
консултации, като половината от тях са използвали услугите на адвокат,
една пета са потърсили информация на сайта pravatami.bg, а няколко
процента са заплатили на компания за регистрация на фирми за
услугата.

Потърси ли
съдействие
при
регистрация на
ЕТ?

Като положителен може да отбележим фактът, че потребителите
споделят, че не са срещнали почти никакви проблеми при
регистрацията на фирмата. Аналогична е ситуацията, когато „бъдещият“
търговец все още е на етапа избор на правноорганизационна форма на
своята фирма – приблизително две трети, 61 %, не са търсили помощ,
една пета са се обърнали към адвокат, а 13 % са потърсили информация
на сайта pravatami.bg.

Искаш да
избереш найподходящата
форма за твоята
фирма. Търсиш
информация от?
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В хода на търговската дейност често се налага дадена фирма да събира
и обработва лични данни. Законът, с оглед защитата на тези данни,
поставя специални изисквания към събиращите и обработващите лични
данни. Едно от тях е да са се регистрирали като администратори на
лични данни.
В тази връзка запитахме търговците, които събират и обработват такива
данни вписани ли са в регистъра на администраторите на лични данни,
воден от Комисията за защита на личните данни. Анализирахме
отговорите и установихме, че висок процент, една трета от боравещите
с лични данни търговци, не са изпълнили това законово изискване.
Не всички от стартиращите собствен бизнес обаче се регистрират като
търговци. Не малък е броят на тези, които осъществяват своите „бизнес“
сделки като земеделски производители.

Под каква форма
продаваш
собствената си
земеделска
продукция?

„Бизнесът“ в онлайн пространството
В ХХІ век все повече от бизнес отношенията се развиват и осъществяват
онлайн, поради което една от основните държавни политики е
насърчаването на използването на онлайн електронни услуги в
търговската дейност. На стартиращите търговци е осигурена
възможност да регистрират своята фирма по електронен път, като си
спестят „висенето по опашки и на гишета“ и „сблъсъкът лице в лице с
бюрокрацията“, като „бонус“ в случая е и факта, че държавните такси за
регистрация на фирма по електронен път са два пъти по-ниски от тези
при подаване на заявлението за регистрация на хартиен носител.
За съжаление обаче, малко хора се възползват от тази предвидена в
закона и осигурена от държавата възможност – едва 10 % са
регистрирали своята фирма по електронен път. Притеснително нисък е

20	
  

	
  

и процентът на запознатите с намаления размер на държавните такси,
предвидени за регистрация на фирма по електронен път.

Регистрирал
ли си фирма по
електронен
път?

Знаеш ли, че
държавната
такса е два
пъти по-малка,
когато
регистрираш
фирма по
електронен
път?

И тъй като интернет вече най-често е мястото, където бихме потърсили
необходимата ни стока или услуга, все повече и повече търговци
започнаха да създават свои сайтове, с които да популяризират стоките и
услугите си.
Около една четвърт от запитаните споделят, че са регистрирали
домейн, като на почти половината от тях това се е случвало повече от
веднъж.
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Като положителен може да отбележим факта, че мнозинството от
потребителите са се справили с регистрацията сами, без чужда помощ и
не са срещнали проблеми.
Като друг позитивен факт бихме могли да посочим, че не е висок
процентът на злоупотребите в областта, едва на 8, 71 % от анкетираните
се е случвало някой да регистрира домейн с името на тяхната фирма без
съгласието им.
Все по-голяма популярност набират и т.нар. сайтове за онлайн
залагания. За организиране на такива хазартни игри обаче законът
поставя определени изисквания, които не всички организатори мога да
изпълнят.
В тази връзка нашето проучване се натъкна на един доста
притеснителен факт – броят на тези, които залагат в нелицензирани
сайтове е приблизително една трета от общия брой на всички, които
залагат онлайн.
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Регистрирал
ли си
домейн?

	
  

Някой
регистрирал ли
е домейн с
името на
твоята фирма
без съгласието
ти?

Отношенията „вътре“ в търговското дружество
Не всеки обаче може да си позволи да започне собствен бизнес сам,
затова и не рядко бъдещите търговци обединяват усилията и средствата
си в обща фирма.
12 % от запитаните споделят, че членуват в дружество с ограничена
отговорност, като 4 % членуват в повече от едно ООД. Мнозинството от
тях са направили парична вноска в капитала на дружеството. Едва 3 % са
направили непарична вноска – апорт.

Съдружник
ли си в ООД?
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Каква
вноска в
капитала
направи
като
съдружник?

Като най-чести проблеми в отношенията между съдружници
анкетираните посочват опитите за некоректно разпределение на
печалбата, както и за вземане на еднолични решения от управляващите.
Законът предвижда възможност за назначаване на прокурист на
фирмата, който да управлява предприятието на търговеца срещу
възнаграждение. Нашето проучване показа, че не малка част от
запитаните – около 35 %, обаче не са наясно с това какво е прокурист и
какви функции изпълнява. От тези, които са наясно една трета биха
назначили прокурист на своята фирма.

Бил ли си
назначен за
прокурист на
своята
фирма?
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3. Сделка с недвижим имот, или как е по-добре да си отварям
очите на четири сега, за да си спестя “главоболия” утре.
Почти всеки от нас поне веднъж през живота си е сключвал сделка
относно недвижим имот, независимо каква – покупко-продажба,
договор за наем, дарение и т.н. Най-честите измами са именно при този
вид сделки. Решихме да проверим какъв е опитът на потребителите в
тази област.

Покупко – продажба на недвижим имот
Една трета от запитаните споделят, че са купували недвижим имот, като
на 10 % от тях това се е случвало повече от веднъж. В мнозинството от
случаите разноските по продажбата са се поемали от купувача, като на
следващо място са случаите, в които страните по сделката си поделят
поравно разноските. Като положителна може да отбележим
тенденцията страните по сделката да записват реалната цена на
закупения имот в нотариалния акт.
Това, което ни направи впечатление е, че потребителите са
относително предпазливи при покупката на недвижим имот – 30 % биха
потърсили консултация от адвокат, 10 % - съвет от приятел и още
толкова биха потърсили информация на сайта pravatami.bg. 32 % пък са
използвали услугите на брокер при покупката на недвижим имот.

Купувал ли
си недвижим
имот?
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Как
разпределихте
разноските по
продажбата?

Използва ли
услугите на
брокер при
сделката с
недвижим имот?

Освен от продавач – собственик законът предоставя възможност
недвижим имот да бъде купен на публична продан от ЧСИ или синдик.
Попитахме потребителите купували ли са имот на публична продан.
Една осма от запитаните отговориха утвърдително, като на 2 % това се е
случвало повече от веднъж. Основната причина, поради които
потребителите предпочитат да купят имот от публична продан, е
ниската цена на имота.
Най – често срещаните проблеми при покупко-продажба на недвижим
имот са опитите за измама и продажбата на несобствен имот или на
имот, който не отговаря на договореното. Опитите за измама, които са
доста често срещана практика, са и причината мнозинството от хора –
83 % да се въздържа от покупка на имот „на зелено”.
Нашето проучване показа, че случаите, в които строежът на жилището,
което потребителите са закупили „на зелено”, не е приключил в срок, са
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с 5 % повече от случаите, когато строителството се е осъществило по
план.
Друг често срещан проблем при покупката на недвижим имот са
правата на трети лица, т.нар. „тежести на имота”, като ипотеки или
ограничени вещни права на ползване, преминаване и други напр., с
които купувачите не са били наясно при изповядване на сделката.
Положително впечатление ни направи споделеното от 36 % от
анкетираните, които признават, че преди да закупят имота са направили
справка в имотния регистър относно правата на трети лица. Други 23 %
пък потърсили съдействие от адвокат за осъществяване проверката за
тежести.
Нерядко се случва наличието на грешка в нотариалния акт по сделката –
това се е случвало на 24 % от общо 57 % сключвали сделка с нотариален
акт. Мнозинството от тях биха се обърнали за съдействие към адвокат
или към нотариуса, изповядал сделката.
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В нотариалния
акт на имота ти
има грешка.
Търсиш помощ
от?

Наем
Втората най-разпространена сделка с недвижим имот е договорът за
наем. Решихме да разберем какъв е опитът на потребителите с наемните
отношения.
35% от потребителите никога не са живели под наем. Повече от 5г. на
квартира са живели 29%. Между 2 и 5 г. под наем са живели 26%. На 10%
от анкетираните им се е наложило да живеят под наем за по-малко от 1г.

	
  

Наблюдаваме обаче една негативна тенденция - от 67 % анкетирани,
които са сключвали договор за наем само 7% са го вписали. При
сключване на договора за наем на едва една осма не се е наложило да
заплащат депозит. От заплатилите депозит почти една трета, 31 %,
споделят, че същият им е бил върнат изцяло. 12, 57 % са го получили, но
само частично. Нищо не е било върнато на 17,2 %

Живял ли си под
наем?
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Вписа ли
договора си за
наем в Имотния
регистър?

14% от запитаните имат 1 недвижим имот, отдаден под наем. Едва 6% са
дали под наем повече от един имот. Забелязва се обаче положителна
тенденция – от 34% анкетирани, които са имали наемател – 17% от тях
не са имали проблем със забавяне в плащането на наема, 14% са имали
проблем веднъж и само 3% са имали този проблем повече от веднъж.

	
  

66% от анкетираните не са наемодатели. Две трети от наемодателите с
некоректни платци наематели обаче не са стигнали до прекратяване на
договора за наем поради тази причина.

Имаш ли имот,
който отдаваш
под наем?

Случвало ли се е
наемател да се
забави с
плащането на
наема?

Зададохме конкретни въпроси, като се постарахме да засегнем найчесто срещаните проблеми. Попитахме потребителите какво биха
сторили в ситуацията, в която наемодателят иска от наемателя да
напусне имота, въпреки че има валиден договор за наем. 66% от
анкетираните не биха потърсили помощ. 21 % биха потърсили помощ от
адвокат, 3 % - от съда и 1% от нотариус. 9% биха потърсили помощта на
нашия сайт.

29	
  

	
  

Наемодателят
ти иска да
напуснеш имота
въпреки че
имате договор.
Търсиш помощ
от?

Поинтересувахме се и дали като наематели са изпълнявали съвестно
задълженията си по договора. Установихме, че мнозинството редовно
са плащали сметките си за ток, вода и парно, като не са оставили
непогасени задължения за консумативи след напускане на жилището.
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Като наемател
плащаше ли
редовно
сметките си за
ток, вода и
парно?

Най-често срещаните проблеми в отношенията между страните при
договора за наем са свързани с неплащането на наемната цена навреме
и неплащането на разноските за консумативи.

Аренда
Не малко от притежателите на земеделски земи по едни или други
причини нямат възможност да ги обработват, затова с цел извличане на
печалба от тях, ги отдават под аренда. Това е практика на приблизително

	
  

две трети, или 66 % от запитаните. Мнозинството от тях получават
арендното плащане в пари – 53 %, или в пари и в натура. Основните
проблеми, пред които са изправени арендодателите са свързани с
платежоспособността на арендатора и ненавременното и цялостно
погасяване на задълженията от негова страна по договора за аренда.

Съсобственост
Законът допуска една вещ да бъде притежание на две или повече лица.
Поинтересувахме се да установим доколко е разпространена като
явление съсобствеността. 62 % от отговорилите споделят, че
притежават идеална част от съсобствена вещ, като 23 % от тях делят
своята собственост с други лица над повече от една вещ. По отношение
на разпределяне на ползването най-много от потребителите са
отговорили, че ползват съсобствената вещ съвместно.
Най-честите проблеми, които съсобствениците „срещат” помежду си са
свързани с различните им виждания относно ползването на
съсобствената вещ и разпореждането с нея. Именно и разногласията
между съсобственици са най-честата причина за продажба на
съсобствената вещ с цел прекратяване на съсобствеността.
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Кой ползва
съсобствената
вещ?

Предварителен договор
Има случаи, когато страните по една сделка не могат да сключат
окончателния договор и да изповядат същата в момента, в който са
постигнали съгласието. Затова и законът им предоставя възможност да
закрепят постигнатото съгласие в един предварителен договор.

	
  

Мнозинството от потребителите обаче не са запознати с тази
възможност и детайлите по сключване на предварителния договор, и
споделят, че биха потърсили помощ от адвокат (39 %), от нотариус (9, 6
%) и от сайта pravatami.bg (12, 5 %). Една трета от потребителите
споделят, че са сключвали такъв договор, като 15 % от тях са се
разписвали на такъв договор повече от веднъж.
Най – често предметът на сключения договор е сделка с имот или МПС.
Като положително може да отбележим, че едва 11 % от сключилите
предварителен договор са прибегнали до съдействието на съда за
обявяване на същия за окончателен.

Давност и удостоверяване правото на собственост
Един от способите за придобиване на недвижим имот е по давност чрез
непрекъснато владение в продължение на 10 години. Запитахме
потребителите наясно ли са с тази възможност. В резултат на това
установихме, че 83 % знаят, че след 10 години владение на недвижим
имот могат да станат собственици на същия. Независимо от това, на
практика, така споделят, че са придобили имот само 9, 31 % от
анкетираните.
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4. Различните способи за защита на бизнеса и сигурността в
търговските отношения
Вероятно най-важната част от бизнеса са търговските отношения както
с партньори, така и с клиенти. В тази връзка екипът ни обърна особено
внимание на някои видове често срещани търговски сделки и други
действия, до които всяка фирма прибягва.

Какви способи за предварителна защита се използват в бизнеса?
С времето много способи за предварително обезпечаване на
вземанията по различни сделки се наложиха като традиционни. Такива
са записа на заповед, капарото и неустойката.

Запис на заповед
17 % от анкетираните са подписвали запис на заповед, а една трета от
тях пък са правили това повече от веднъж. Само 12 % признават, че не са
запознати изобщо със записа на заповед.

Подписвал ли
си запис на
заповед?

В малко над половината от случаите се е налагало кредиторът да иска
изпълнение по издадения запис на заповед, т.е. да го предяви. Това
понякога касае не само самият длъжник, но и неговите поръчители.
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Авалисти по запис на заповед са били 7 на 100 от потребителите на
pravatami.bg.
Почти винаги издателят на запис на заповед подписва такъв, защото е
принуден от насрещната страна. Най-често става дума за отстъпване на
кредит, а често записа на заповед се използва и като обезпечителна
мярка при вече възникнали задължения.

Неустойка
Неустойката вероятно е най-популярният способ за обезпечаване на
изпълнението в търговските сделки. Тя е ефективна, от една страна, като
способ за принуда на длъжника, а, от друга, и като гаранция за
обезщетение при неизпълнение.
Само 35 % от потребителите твърдят, че не включват клауза за неустойка
в своите договори, а 4 от всеки 10 заявяват, че никога не пропускат
подобна уговорка в договорите си.
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Включваш ли
кауза за
неустойка в
своите
договори?

Въпреки, че неустойка се предвижда в почти две трети от договорите,
рядко се стига до нейното заплащане. 23 % от анкетираните споделят,
че им се е случвало да плащат неустойка по своите договори, като при
близо 10 % това не е било еднократен случай.

	
  

Плащал ли
си
неустойка?

Малко потребители са запознати с факта, че при уговарянето на
неустойка в определени случаи тя може да бъде и прекомерна и като
такава да подлежи на намаляване от съда. Едва 8 от 10 са се възползвали
от правото си да искат съда да намали неустойката по техния договор.
От друга страна, повече от две трети от анкетираните са склонни да
потърсят професионална правна помощ, когато изпаднат в ситуация да
дължат заплащането на неустойка.

Капаро
Друг способ, който се използва от бизнеса, а пък и не само, за
обезпечаване вземанията по определена сделка е капарото. За наша
изненада това всъщност се оказа и най-често срещаната мярка за
гарантиране на изпълнение. Само 26 % от анкетираните никога не са
заплащали капаро при закупуване на вещ. Над половината са
предоставяли
капаро
при
повече
от
една
сделка.

Давал ли си
капаро преди
да купиш
вещ?
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Опитът на участвалите в анкетата с капарото обаче далеч не е
положителен. Само 19 % са губили капарото, което са платили, но в
повече от две трети от случаите това е било не заради тяхното виновно
поведение, а защото насрещната страна неправомерно е отказала да
върне предоставената сума.
От друга страна не всички са запознати с факта, че капарото обезпечава
вземането не само на страната, която го получава, а и на страната, която
го дава.

При
неизпълнение
от насрещната
страна искал
ли си даденото
капаро в двоен
размер?

Най-често капаро се дава при сделките с недвижими имоти поради
високата стойност на същите и засилената необходимост от сигурност
в оборота. На следващо място се нарежда покупката на различни видове
техника или автомобил. Случва се капарото да се използва и за услуги,
основно в сферата на туризма.

За покупката
на какво плати
капаро?
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Предварително проучване на партньорите
Може би най-добрата гаранция за безпроблемните търговски
отношения се крие в правилното оформяне на договорните отношения
между страните. В тази връзка не пропуснахме да попитаме нашите
потребители, дали използват юридическа помощ при сключването на
сделките си. Само 39 % предпочитат да разчитат на своите собствени
умения в изработването на договорни клаузи, а 28 % предпочитат винаги
да
се
допитат
до
професионалист.

Използваш ли
юридическа
помощ за
правното
оформяне на
сделките си?
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Защита на интелектуалната собственост
Често защитата на една фирма е свързана не само с изпълнението на
задълженията по сделки, ами със закрилата на самия бизнес. Решихме да
се допитаме до нашите потребители, които развиват дейност в сферата
на технологиите, за това дали са склонни да защитават идеите си с
патент.
Над 17 % от анкетираните твърдят, че се е случвало да реализират своя
изобретателска идея.

	
  

Реализирал ли
си
изобретателска
идея?

Малко повече от половината от потребителите, които са реализирали
своя изобретателска идея са решили да започнат процедура по
патентоване. 7 % пък са споделили, че друг е патентовал тяхното
изобретение.

Регистрирал
ли си патент?

Сигурността на парите в банката
Говорейки за защита, решихме да обърнем внимание и на отношението
на потребителите към техните пари в банката. Очаквано запитаните
преимуществено държат своите спестявания в банка.
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Къде държиш
парите си?

Във връзка със скорошните проблеми в банковата система решихме да
направим проучване и относно това доколко потребителите са склонни
да вземат прибързани решения и дали са информирани за правата си. За
радост, едва 10 % от участвалите в анкетите признават, че са изтеглили
спестяванията си при слухове за неплатежоспособност на тяхната
банка. Двама от всеки трима са добре запознати с факта, че съществува
фонд, който гарантира депозитите в размер до 196 000 лв.

Знаеш ли, че
парите ти в
банката до
196 000 лв. са
защитени?

Все пак сред потребителите преобладават мненията, че банковата
система не е достатъчно стабилна. Липсва обаче реална алтернатива за
защита на спестяванията.
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5. Когато нещата все пак се объркат...
Понякога, каквито и мерки да вземеш, нещата се объркват. С оглед
нарастващата задлъжнялост между фирмите в страната решихме да се
допитаме до потребителите за техния опит за доброволно, а също и
принудително уреждане на отношенията.

Нотариалната покана
Преди да се прибегне до съдебни действия много често фирмите
предпочитат да опитат последно уреждане на отношенията си чрез
изпращане на нотариална покана. Този способ е използват от 35 % от
анкетираните потребители.

Изпращал
ли си
нотариалн
а покана?

Положителното е, че в почти половината случаи тази крайна мярка все
пак е дала резултат. Нотариалната покана също така има и друго
предимство, а именно нейната доказателствена сила в евентуално
предстоящото съдебно производство.

40	
  

	
  

Нотариалната
покана повлия ли
на длъжника да
изпълни
задължението
си?

Неминуемо, когато един бизнес извършва дейност през продължителен
период от време, се стига до момента, в който проблемите с
търговските партньори се задълбочават. Когато всички други способи за
уреждане на отношенията са изчерпани, кредиторите прибягват до
принудително изпълнение.

Изпълнително производство
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Не пропуснахме да попитаме както бизнеса, така и гражданите за техния
опит в изпълнителното производство. Обърнахме основно внимание на
начина на провеждане на процедурата и факта, че част от имуществото
на гражданите не може да бъде продадено от съдения изпълнител.
14 % от анкетираните признават, че срещу тях е било образувано
изпълнително дело. Само в 3 % от случаите това се е случвало повече от
веднъж.

	
  

Срещу теб
образувано ли е
изпълнително
дело?

Обезпечителни
производство

и

изпълнителни

мерки

в

изпълнителното

Най-често срещаната обезпечителна мярка е запорът на трудово
възнаграждение. Съдебните изпълните почти винаги прибягват до този
способ, когато длъжникът е физическо лице. Следващи по популярност
са запорът на банкова сметка и възбраната на недвижим имот. В една
трета от случаите съдебният изпълнител налага повече от една
обезпечителна мярка.

Налаган ли е
запор върху
заплатата ти?

Същото е положението и относно изпълните действия. Най-често
кредиторите се удолвлетворят от заплатата на своите длъжници, когато
те получават такава. На следващо място идва публичната продан на
движими или недвижими вещи, до която се стига в 20 % от делата.
Изненадващо поне за нас е, че запорът на банкова сметка се оказва наймалко ефективният способ за удовлетворяване на кредитори.
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Сметнахме за необходимо да задълбаем допълнително в темата за
запорите като проверим, дали потребителите на pravatami.bg имат
навика да проверяват за наличие на запори при сключването на
определени сделки, например покупката на автомобил. По-малко от 4
на 100 са закупували МПС, върху което е наложен запор, но това не се
дължи на предпазливото отношение и извършените проверки.

Провери ли
дали колата е
запорирана,
преди да я
купиш?

Отношенията със съдебните изпълнители
Добрата новина е, че съдебните изпълнители спазват правилата за
принудителна продажба на вещи на длъжника, като рядко посягат към
неговото несеквестируемо имущество. Едва 5 % от участвалите в
анкетите споделят, че в хода на изпълнителното производство са се
лишили и от свое несеквестируемо право. Това вероятно най-често е
свързано с запора на заплатата и превеждането и от работодателя
директно по сметка на съдебния изпълнител, тъй като работодателите
рядко имат ясна представа за това каква част от трудовото
възнаграждение е несеквестируема. Преобладаващата част от
гражданите също не са запознати с тази закрила, която законът им дава.

43	
  

	
  

Знаеш ли
кое твое
имущество
не може да
ти вземе
съдебният
изпълнител?

Накрая запитахме и нашите потребители, дали те лично смятат, че
съдебните изпълнители спазват закона и какво биха споделили в техния
конкретен опит в изпълнителното производство.
По-голямата част от анкетираните са на мнение, че има още доста какво
да се желае относно законосъобразното провеждане на процедурата по
принудително изпълнение.
Най-често оплакванията са свързани с твърде агресивното отношение
на съдебните изпълните или техни служители, липсата на прозрачност в
процедурите и отдаването на предпочитание на интереса на
кредиторите.
Тези, които изразяват подобни твърдения, по-скоро смятат, че вината за
това е както в съдебните изпълнители, така и в органите, които трябва да
ги контролират, а също така и в самата законодателна уредба, която
явно често създава предпоставки за злоупотреби.
Все пак над 40 % не намират за нужно да потърсят професионална
юридическа помощ, когато се сблъскат със съдебен изпълнител.

44	
  

	
  

Съдебен
изпълнител чука
на вратата ти.
Търсиш помощ
от?

Разнопосочен е опитът на потребителите, когато се е стигало до
преговори в изпълнителното дело и разсрочването на задължения.
Много често съдебният изпълнител изобщо не е бил склонен към такива
отстъпки, макар те да са предвидени дори в закона.
Далеч не е така положението обаче, когато желанието на длъжника е
подкрепено със съответните правни знания, а още повече и когато е
осигурено съдействие от адвокат.
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6. Как да не “изгоря” (с парите), ако длъжникът ми фалира?
Понякога каквито и предварителни или последващи мерки да бъдат
взети, длъжникът просто няма финансовата възможност да плати. В
условията на икономическа криза и свиване на пазара все по-често се
сблъскваме с невъзможността за изпълнение на парични задължения по
сделки.
Запитахме
потребителите
какъв
е
опитът
им
с
неплатежоспособните длъжници. Ето какво научихме:
Малко над една четвърт от отговорилите споделят, че им се е случвало
да се изправят „лице в лице“ с неплатежоспособен длъжник. За
съжаление, поради една или друга причина, едва 6 % от анкетираните са
предявявали вземането си и участвали като кредитори в производството
по несъстоятелност на фалиралия си длъжник.

Случвало ли се е
твой длъжник да
фалира?

Участвал ли си в
производство по
несъстоятелност
на твой длъжник?

От участвалите в производството по несъстоятелност едва една десета
са получили цялата сума, която им се е дължала, двойно повече са
получилите само частично парите си, а мнозинството, около 70 % не са
получили нищо.
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Най-честата причина за ниския процент на удовлетворение на
кредиторите физически лица и фирми е наличието на обезпечено
вземане на банка по договор за кредит в комбинация с факта, че често
длъжниковото имущество бива осребрено на много по-ниска от
реалната си стойност поради липса на интерес към предлагания актив.

Получи ли
сумата, която ти
дължеше твоя
фалирал
длъжник?
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Като факт, допринасящ за липсата на пълна или въобще каквато и да е
удовлетвореност на вземанията в производството по несъстоятелност
следва да посочим не особено високата степен на запознатост на
потребителите с възможностите, които законът им предоставят при
фалит на длъжника.
Почти 45 % споделят, че не са наясно как да процедират в такава
ситуация и биха се обърнали към адвокат. 7 % биха потърсили
информация на сайта pravatami.bg, а 8 % биха търсили помощ от съда.

	
  

Длъжникът
ти фалира.
Търсиш
помощ от?

И тъй като към момента „лукса“ да „фалира“ и да бъде длъжник в
производство по несъстоятелност може „да си позволи“ само ЮЛ, а в
условията на криза парични затруднения изпитват не само
юридическите, но и физическите лица, запитахме потребителите
необходим ли е според тях специален закон за фалита на ФЛ, т. Нар.
„частен фалит“, какъвто закон има в доста държави, като напр. Германия,
Канада, Франция, Австрия, Латвия, Полша и други. Мнозинството от
отговорилите дават категорично положителен отговор на въпроса.
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7. Някои по-особени сделки
Много често търговският оборот налага използването на различни
посредници при сключването на сделки. Решихме да се допитаме до
нашите потребители и по въпроса колко често са склонни да се доверят
на трето лице в търговските си отношения.

Каква е ролята на пълномощника в бизнеса?
За наша изненада 8 от 10 от анкетираните твърдят, че никога не са се
доверявали на пълномощник да сключи сделка от тяхно име. По малко
от 10 % са тези, които прибягват често до упълномощаването в
практиката си.

Упълномощавал
ли си друго лице
да сключи
сделка от твое
име?

Логично, идентична е и ситуацията, когато потребителите са сключвали
сделка, когато насрещната страна е тази, която е била представлявана
от пълномощник. Тези статистики вероятно донякъде се дължат на
факта, че потребителите не винаги разбират факта, че са преговаряли с
посредник.

Кого
упълномощаваш
за сделките си?
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Относно работата с чуждоезични документи
Понякога в бизнеса се стига и до търговски отношения с партньори от
друга държава. В подобни ситуации често се налага превеждането на
различни документи както от български на чужд език, така и обратното.
Процедурата по превод и легализация обаче далеч не е толкова
популярна, колкото би се очаквало. Почти две трети от потребителите
споделят, че никога не са легализирали преведен документ.

Легализирал ли
си документ?
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Една от причините за този висок процент в фактът, че твърде малко от
анкетираните са достатъчно запознати с необходимостта от превод и
легализация на документи. Малко над 40 % смятат, че са наясно това,
кога трябва да прибегнат към тази процедура.

Знаеш ли кога
трябва да се
легализира
документ?

Най-често превежданите документи всъщност са такива, които са
необходими за кандидатстване в учебно заведение в чужбина или пък
заемане на определена позиция в чуждестранна фирма. По рядко

	
  

потребителите прибягват
договори и пълномощни.

към

легализация

на

лични

документи,

Дарителски сметки и дарения
В тази част от изследването решихме да обърнем внимание и на НПО
сектора и сделките, които често са ключови за дейността на
неправителствените организации, а именно даренията. Разгледахме и
опитът на потребителите на pravatami.bg с откриването на дарителски
сметки. Повече от половината от участвалите в анкетите са правили
дарение и то най-често повече от веднъж.

Правил ли си
дарение?
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Очаквано най-често обект на дарението е определена парична сума близо 40 % от даренията. Не рядко биват дарявани и недвижими имоти
или леки автомобили. Най-често даренията се правят не на близки хора,
ами във връзка с каузи, които дарителите подкрепят.
4 от 10 потребители са правили дарение и по нарочно открита
дарителска сметка. Практиката показва, че който направи това веднъж, е
вероятно да повтори.

	
  

Правил ли си
преводи по
дарителска
сметка?

Само 4 % от потребителите са заявили, че са откривали дарителска
сметка в банка. Пет пъти повече пък са тези, които не знаят, че банките
предлагат такава услуга. Като цяло обаче преобладава положителното
отношение към дарителските сметки.

Какво е
мнението ти за
дарителските
сметки?

Проверяваш ли
дарителската
организация
преди да
дариш?
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Много рядко се случва дарителят да се запознае с титуляра на сметката
или организацията, която събира дарения по друг начин, преди да дари
съответната парична сума. Само половината от потребителите правят
предварително такава проверка.

Проверяваш ли
дарителската
организация
преди да дариш?

Мултилевел маркетинг
Последно в тази секция от доклада решихме да разгледаме темата и за
един особен вид бизнес, който често е доста противоречив, а именно
така наречения “мултилевел” маркетинг. Оказва се, че повече от 20 % от
анкетираните са присъствали на презентация на такъв вид бизнес, а
близо 15 % са взели решение да инвестират в подобно начинание.

Ходил ли си на
презентация на
"мултилевел
маркетинг"
организация?

Притеснителен, а може би и показателен за мрежовия маркетинг е
фактът, че по-малко от един на всеки четири е успял да върне
вложението, което е направил.
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Успя ли да си
върнеш вложеното
в "мултилевел
маркетинг"
организацията?

Много рядко, преди да вземат решение за включване в подобна
кампания, потребителите намират за необходимо да потърсят
професионална консултация.
Като цяло обаче анкетираните подхождат със сериозно недоверие към
мултилевел маркетинга и повечето изобщо нямат намерение в бъдеще
да се намесват в този тип бизнес.
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8. Декрариране на данъци - “Срещата” лице в лице с
приходната администрация - кошмар?!
За финал в нашия доклад решихме да оставим някои аспекти на
административната тежест, не само за бизнеса, но и за гражданите. На
първо място разгледахме въпросите за попълване и подаване на данъчна
декларация. Тази тема се влияе пряко от доходите, които се реализират
от физическите лица. Над 70 % от потребителите споделят, че
основните им доходи идват поне частично от работа по трудов договор,
а
16
на
100
твърдят,
че
нямат
доходи.

Получаваш
доходи от?
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Доходите от договори за наем пък са едни от тези, които най-рядко се
декларират като облагаеми пред НАП като само половината от
наемодателите са направили това.

Декларирал
ли си пред
НАП
доходите си
от наем?

	
  

Всъщност малко повече от половината от анкетираните са подавали
годишна данъчна декларация. Горе-долу толкова са и тези, които вече са
имали опит с електронните услуги на НАП, включително възможността
за подаване на декларация online. Работата с тези услуги далеч не
минава безпроблемно, за което свидетелства опитът на анкетираните.
Най-честите оплаквания са свързани с неправилната работа на
системата за електронно подаване на документи и твърде сложната
технология за използване на услугата.

Подавал ли си
годишна
данъчна
декларация?
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На практика пренебрежително малко са случаите, в които гражданите са
били глобявани за това, че са декларирали неверни данни в своята
данъчна декларация. Само 2 % от анкетираните признават, че им е била
налагана глоба за такова нарушение. От друга страна само 45 % от
отговорилите не биха търсили помощ при попълването на данъчната си
декларация. Трима от всеки десет предпочитат да използват услугите на
счетоводител, а 14 % смятат, че е правилно да потърсят необходимата
им информация директно от данъчните органи.
Един от особено сложните въпроси в областта на данъците и
осигуровките е прихващането на надвнесени суми. На 75 % от
потребителите никога не се е налагало да прибягват до тази процедура.
Две трети от останалите не са имали проблем, когато се е налагало НАП
да им възстанови надвнесени данъчни или осигурителни плащания.

	
  

НАП
възстановявал ли
ти е надвнесени
суми?

Съдейки по опита на участвалите в анкетите, все още има много какво
да се желае от работата на данъчната администрация и най-вече от
отношението към гражданите. Общото впечатление е, че декларирането
на данъци е твърде сложен процес, който изисква използването на
професионална помощ. Много потребители обръщат внимание и на
липсата на прозрачност и зле уредените процедури.
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Какъв е опитът ти
с данъчната
администрация?

Може би най-важната статистика е за това каква част от анкетираните
признават, че имат неизплатени задължения към НАП. Положително на
този въпрос са отговорили 11 процента.

	
  

Имаш ли
неплатени
задължения
към НАП?

В края на изследването на данъците и осигуровките обърнахме
внимание и на лицата, упражняващи свободни професии. Малко над
една трета от потребителите споделят, че попадат в категорията
самоосигуряващо се лице като по-голямата част от тях се осигуряват
спрямо реалните си доходи.

Като
самоосигуряващо
се лице на каква
сума се
осигуряваш?

Масово самоосигуряващите се лица обаче предпочитат да се
осигуряват единствено за задължителните рискове. 40 % са тези, които
предпочитат да покрият и други рискове като общо заболяване или
майчинство.
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“Департамент за правна култура" е сдружение,
учредено през 2012 г. Мисията му е повишаване
на правната култура на българските граждани и
чужденци,
пребиваващи
в
България,
информирайки ги за техните права, задължения и
правни възможности, по достъпен начин, с цел
ефективно им отстояване. Организацията има за свои цели подпомагане и
насърчаване на инициативи в областта на правото. Пример е “pravatami.bg:
разкодираните закони”, който предоставя безплатна и практична правна информация
по често срещани житейски ситуации.

Фондация „Америка за България” подпомага
израстването и укрепването на динамична
пазарна икономика и демократично общество
в България и подкрепя страната в постигане на
пълния й потенциал на успешна и модерна
европейска нация. Основана през 2008
година, фондацията е наследник на Българоамериканския инвестиционен фонд, създаден от правителството на САЩ чрез
Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които фондация
„Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и
приятелство между народите на САЩ и България.
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