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√ Близо 90% от нeредностите с еврофондове са по обществени поръчки 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/06/05/1840592_blizo_90_ot_nerednostite_s_evrofondove_sa_po/ 
Близо 90% от нарушенията, свързани с финансовите интереси на Европейския съюз, които се проучват, са във връзка с 
обществени поръчки. Това съобщи днес вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. 
По думите му в тази област трябва да бъдат направени подобрения, за да може нарушенията да бъдат ограничени в 
бъдеще. Борбата с нарушенията се извършва от Дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи 
финансовите интереси на ЕС" (АФКОС), която е българският партньор на ОЛАФ. 
Според доклада на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) над 60% от проверените от обществени 
поръчки през 2011 г. са били проблемни. В същото време в 358 случая Законът за обществените поръчки просто е бил 
заобиколен, което също е нарушение.  
От доклада на АФКОС за дейността на дирекцията през миналата година става ясно, че са докладвани нарушения по 
всички програми с европейско финансиране с изключение на оперативните програми "Техническа помощ" и 
"Конкурентоспособност". Най-много нередности има по програма "Регионално развитие" – 28, като финансовото им 
изражение е близо 3.8 млн. евро. Във финансово отношение най-значителни са по програма ИСПА, по която са 
докладвани 16 случая за 34.7 млн. евро. 
От 1 юли дирекция АФКОС вече ще може да прави административни разследвания. Това става възможно благодарение 
на приетата от парламента поправка в Закона за МВР, заяви Цветанов. Административните разследвания на АФКОС ще 
бъдат извършвани от 25 експерти, коментира директорът й Соня Клисарска. Към момента дирекцията се занимава само 
с регистрирането на сигналите за нередности свързани с финансовите интереси на ЕС, като ги изпраща за проверка на 
компетентните държавни органи. Тя осъществява и информационно-аналитична дейност. 
Запис на заповед вместо банкова гаранция 
Авансовите плащания да се обезпечават със запис на заповед, а не с банкова гаранция – това е идеята, която се очаква 
скоро да бъде приложена за проектите по Оперативна програма "Конкурентоспособност". Това заяви министърът по 
управление на средствата от Европейския съюзТомислав Дончев, който присъства на конференция, посветена на 
националните приоритети и опита на Полша при използването на средствата от Общността. По думите му това ще 
улесни бенефициентите, които имат затруднения с намирането на оборотно финансиране до получаването на крайните 
плащания по проектите им. 
Планове и обещания 
Томислав Дончев заяви, че в най-добрия случай в началото на следващата година трябва да бъде приет "закон за 
еврофондовете", който трябва да обхване цялата нормативна база – постановления, регламенти и т.н., свързани с 
усвояването на средствата от ЕС. Това ще гарантира максимална яснота, устойчивост и прозрачност, казва Дончев. 
През 2013 г. България трябва да е подписала договор за партньорство с Европейската комисия, да е готова с текстовете 
на новите оперативни програми и да е "прекарала" през системата толкова средства, колкото за периода от 2007 до 
средата на 2012 г. Това са целите, поставени пред администрацията по отношение на европейското финансиране, 
допълни Дончев. 
Полският опит 
Полските експерти казват, че също са на начална фаза по отношение на програмирането за следващия период. Към 
момента принципните им идеи са да увеличат децентрализацията в управлението, но и да подобрят координацията 
между отделните звена, да комбинират европейското финансиране с повече средства от националния бюджет и да 
наемат повече служители с опит и добра квалификация, за да не допускат грешките и забавянето на процесите, които са 
имали досега. Оказва се, че Полша, също както и България, има проблеми със забавянето на оценките или плащанията 
на субсидиите. Обикновено това се наблюдава при големи, мащабни проекти, отчитат Марек Михалски, директор на 
Департамента за подпомагане на инфраструктурни проекти. 
През сегашния програмен период Полша има достъп до 67.9 млрд. евро, които са достъпни чрез 5 оперативни програми 
– за иновации, инфраструктура, човешки ресурси, техническа помощ и развитие на Източна Полша, както и 16 
регионални програми. Към края на април са договорени 74.4% или 49.2 млрд. евро, а са реално разплатени 27.8 млрд. 
евро. Като процентно съотношение на договорените и на реално разплатените средства на практика България също е 
постигнала подобни резултати, макар че общата сума, до която страната има достъп е в пъти по-малка - около 7 млн. 
евро. 
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√ Индустрията поиска да плаща по-малко за зелена енергия 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/06/05/1840846_industriiata_poiska_da_plashta_po-
malko_za_zelena/ 
Големите индустриални потребители да плащат по-ниска надбавка за зелена и кафява енергия (високоефективното 
комбинирано производство) от тази, която беше предложена от ДКЕВР и трябва да влезе в сила от началото на юли. Това 
са поискали от Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК), стана ясно на 
конференцията "Ден на българската енергетика", организиран от Института за енергиен мениджмънт с подкрепата на 
"Капитал". Идеята на федерацията вече е обсъдена с министерството на икономиката и енергетиката, а в момента 
енергийният регулатор пресмята дали това е допустимо, коментира председателят на БФИЕК Константин Стаменов. 
Причината за това искане е значителното увеличение на надбавката за зелена и кафява енергия. Според разчетите на 
ДКЕВР надбавката за зелена енергия, която се плаща заедно с цената на пренос и рефлектира върху всички потребители, 
ще струва 8.65 лв. за мегаватчас от юли при 3.72 лв. в момента, което прави увеличение от над 100%. 
Значително увеличение се предвижда и в цената за кафява енергия, която в момента е 1.46 лв. за мегаватчас, а от 1 юли 
ще бъде увеличена до 3.93 лв. За пръв път към цената за пренос се включва и така наречената надбавка за 
невъзстановяеми разходи от 2.94 лв. за мегаватчас, която ще покрие по-високата цена на електроенергията на новата 
централа "АЕS Марица-изток 1". Индустрията обаче няма да иска нейното отпадане, тъй като това може да бъде счетено 
за държавна помощ, обясниха от БФИЕК. Въпреки това оттам не са съгласни тази надбавка да натежава в цената за 
пренос. Според изчисленията на индустрията от 2008 г. до сега обаче размерът на всички добавки се е увеличил с 228%. 
Милиони срещу стотинки 
Това увеличение на надбавките ще струва на индустрията милиони, тъй като нашето потребление е много по-високо от 
това на бита, коментира Георги Николов, главен секретар на "Аурубис България", която е най-голямото металургично 
предприятие в страната. По думите му размерът на тези добавки започва да расте в пропорции, които правят 
българските предприятия напълно неконкурентоспособни на външните пазари. "Ние не можем да калкулираме по-
високите разходи за зелена и кафява енергия в крайната си цена, тъй като тя се определя на борсов принцип", допълни 
Николов. 
По думите му най-засегнатите сектори в България са дървопреработващата, химическата, черната и цветната 
металургия, циментовата и хранително-вкусовата промишленост, които генерират над една трета от износа на страната 
и осигуряват над 500 хил. работни места. По време на вчерашната конференция Николов представи изчисления, според 
които, ако надбавките за тежката индустрия бъдат редуцирани за сметка на битовите потребители, това ще има 
незначителен ефект върху разходите на домакинствата. Така в най-песимистичния сценарий, в който в България се 
инсталират само фотоволтаични мощности, чиято енергия е най-скъпа, сметката на всяко домакинство ще се увеличи с 
0.47 лв. на месец. Според информация на "Капитал Daily" тези изчисления са били потвърдени и от експертите на 
енергийния регулатор. 
Основания 
Основанията на индустрията за исканото редуциране на надбавките, които влизат в такса пренос, идва и от факта, че 
подобна политика се прилага в почти всички европейски страни (виж карето). Част от тях са предоставяне на големите 
консуматори на своеобразна субсидия на разходите за ВЕИ или освобождаването им от задължението да плащат 
добавка, ако купуват зелена енергия. В някой страни съществуват и мерки, с които големите консуматори официално са 
освободени от задължението да плащат добавките към цената. В Германия например такива облекчения действат от 
2004 г., когато цената на зелената надбавка е била толкова, колкото ще стане от юли в България. 
В случая БФИЕК е предложила в България да се въведе австрийският модел, според който има фиксирана и променлива 
компонента. При фиксираната компонента всеки потребител заплаща надбавка в съответствие с нивото на напрежение, 
на което е присъединен. Така консуматорите на високо напрежение в Австрия, каквито са големите индустриални 
дружества, заплащат 15 хил. евро годишно. 
Консуматорите на средно напрежение, каквато е цялата лека промишленост, както и малките и средните предприятия, 
плащат 3300 евро годишно, а фирмите на ниско напрежение - 300 евро годишно. Таксата за домакинствата пък е 15 евро 
годишно. Освен тези разходи обаче всички потребители ще трябва да заплащат допълнително и определен процент от 
цената на пренос на мегаватчас вместо фиксирана цена за зелена и кафява енергия.  
 
√ Отчитането на сделки с фирми от ЕС се облекчава 
http://www.capital.bg/biznes/2012/06/05/1840931_otchitaneto_na_sdelki_s_firmi_ot_es_se_oblekchava/ 
Режимът за деклариране на външнотърговски сделки с партньори от Европейския съюз (ЕС) ще се облекчи. Въведението 
е в новия Закон за статистиката на вътрешнообщностната търговия, който влиза в сила от юли. С него срокът, в който 
фирмите са длъжни да декларират търговските си транзакции с партньори от други страни от ЕС, се удължава от 10 на 14 
дни след края на всеки месец. 
Законът касае т.нар. интрастат оператори. Интрастат е единна система за обмен на информация за търговията между 
фирми в държавите - членки на ЕС. Тя служи и за спиране на опитите за данъчни измами, защото помага да се засече 
фиктивният износ (изпращаният), ако той не бъде приключен с внос (пристигания), деклариран от компаниите в друга 
страна на ЕС. 
Всяка година директорът на Националния статистически институт определя стойност на пристиганията и изпращанията и 
фирмите, чиито износ или внос достигнат съответния размер, са длъжни да се регистрират като интрастат-оператори и 
да подават ежемесечно информация за стойността на външнотърговските си сделки. 
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Прагът ежегодно расте. За тази година той е 230 хил. лв. за изпращанията и 200 хил. лв. за пристиганията. Декларациите 
се подават в НАП, която след това изпраща данните и в НСИ. Данъчните пък имат достъп до аналогичната информация в 
останалите държави на ЕС и често преди да възстанови ДДС на български износители, проверява техните изпращания. 
Промените, с които практически срокът за подаване на декларациите за ДДС и за сделки с партньори от ЕС се изравнява, 
са направени по искане на самите оператори, обясниха от НАП. Фирмите, които за първи път обявяват 
външнотърговските си сделки, пък ще имат срок за това 20 дни от края на месеца, за да се запознаят с документацията. 
Другата промяна е, че корекции във вече подадени интрастат оператори ще могат да се правят за шест месеца назад 
вместо за три, както беше досега. 
За неподаване на декларации обаче санкциите се вдигат, като максималната глоба става 5000 лв. при 1000 лв. сега. 
Към края на март регистрираните интрастат оператори в България са 9341, уточниха от НАП. 
 
√ Осигурените сменят все по-рядко пенсионния си фонд 
http://www.capital.bg/biznes/finansi/2012/06/05/1840905_osigurenite_smeniat_vse_po-riadko_pensionniia_si_fond/ 
Промяната в нормативната уредба, която задължи прехвърлянето на осигурени между пенсионни компании да става 
само с плащане в брой на таксата, е намалила силно броя на преместилите се хора. Това показват данни на Комисията за 
финансов надзор за първото тримесечие на годината, сравнени с данните за същия период на миналата година. Едва 
8600 души са сменили осигурителната си компания от януари до края на март при над 44 хил. души година по-рано. 
Размерът на прехвърлените пари също е намалял – най-много промяната се усеща при универсалните фондове, където 
спадът е близо 70%. Универсалните фондове, които са задължителни за родените след 1959 г., са тези, от които има най-
много прехвърляния. Единствено при доброволните фондове има увеличение на броя хора, сменили компанията си, но 
не и на прехвърлените пари (виж графиката). До промяната в Наредбата за прехвърлянията беше обичайно таксата да се 
удържа от партидата, а не да се плаща директно. 
Желание има, пари - не 
"Публикуваните от КФН данни не означават, че по-малко хора искат да се прехвърлят, а че не искат да отделят 20 лв. от 
дохода си", коментира Николай Марев, главен изпълнителен директор на "ДСК - Родина". Той разказа, че има случаи за 
осигурени, които споделят със служители на компанията, че искат промяна, но 20 лв. е например месечната им такса за 
интернет и не желаят да отделят пари за прехвърляне. Марев отдавна защитава идеята, че промяна на пенсионна 
компания не трябва да се обвързва с такса, защото личният избор е право на хората и не бива те да плащат за него. 
"Ако човек знае, че дадена компания не му управлява средствата, както трябва, защо трябва да плаща такса, за да я 
смени?", каза още той. По думите му в новия кол-център на "ДСК - Родина" много често има запитвания и как може да се 
изтеглят парите от универсален фонд, което вече е показателно до каква степен кризата е ударила доходите на хората. 
По закон пари от универсален фонд не могат да бъдат теглени преди навършване на пенсионна възраст. 
Колко са важни таксите  
Главният изпълнителен директор на ПОК "Доверие" Даниела Петкова също е съгласна, че промяната на нормативната 
уредба е причина за намаления брой прехвърляния, но предположи, че заради това и самите дружества не са били 
много активни в привличането на нови клиенти. "Предполагам, че след промяната в наредбата дружествата не са 
организирали докрай собствените си системи, а някои са били съвсем целенасочено по-пасивни като пазарно 
поведение, за да имат възможност да наблюдават и да направят изводи и да организират дейността си", коментира 
Петкова. 
Промени, предложени от КФН за Кодекса за социално осигуряване, предвиждат таксата за смяна на пенсионна 
компания скоро да отпадне съвсем. Все още обаче предстои обсъждането им и те ще влязат в сила чак след приемане от 
парламента. Даниела Петкова обаче смята, че промените в кодекса няма да доведат до вълна от премествания. "Нашите 
проучвания показват, че хората нямат такава чувствителност към таксите, не само тази за преместване. Според нея на 
първо място хората поставят сигурността на парите си, на второ – доходността, след това идва достатъчното 
информация, атрактивните програми за осигуряване и чак след това в критериите им за избор са поставени таксите, 
събирани от управляващите компании. 
Губещи и печелещи 
Според данните на надзора универсалните фондове на "Доверие" и "Алианц България" са били тези, които са привлекли 
най-голям брой нови клиенти от други дружества и съответно – най-много пари. Оттам обаче има и най-много тегления. 
Нетната разлика между привлечените и изтеглените обаче е отрицателна и за двете компании, което е обичайно за 
пазара, тъй като това бяха едни от първите и най-големи пенсионни компании. Общо 4.4 млн. лв. са постъпили от 2405 
нови клиенти на "Доверие", но в същото време нетната разлика като сума е 3.2 млн. лв. до края на март, а броят клиенти 
е спаднал с 1514 души. При "Алианц" новопривлечени са 1628 души с над 3 млн. лв. по партидите. Универсалният фонд 
обаче е изгубил 1.3 млн. лв. и 551 клиенти. 
При доброволните фондове основната причина за по-големия брой прехвърлени клиенти е привличането на 454 души 
от "Алианц" към "Съгласие". Те са преместили близо 163 хил. лв. В понеделник КФН прие предложение за промени в 
Наредбата за прехвърлянията, според които при заявено желание за преместване дружествата ще трябва да 
предоставят още информация на потенциалните си клиенти. 
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Вестник Стандарт 
 
√ Симеон Дянков: Вдигаме заплатите от 1 януари 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-06-06&article=412182 
- Г-н Дянков, последният доклад на Еврокомисията за финансова и икономическа политика на България беше прочетен 
по различен начин от медиите и властта. Според първите той е много критичен, а според премиера Бойко Борисов 
страната ни е влязла в една група с Германия, излизайки от процедурата на свръхдефицит. Кое е правилното четене? 
- Във финансовата част докладът беше много положителен за България. Първо, защото излязохме от процедурата за 
свръхдефицит заедно с Германия. Това е постижение за нас. От ЕК смятат, че вече сме напреднали много в 
пенсионната реформа. Това е нещо, с което Министерството на финансите се занимаваше много активно през 
последните две години. Третата тема, на която почти никой не обърна внимание, е, че има голям напредък във 
външната ни конкурентоспособност. България е похвалена за това, че от голям дефицит в текущия ни баланс сме 
минали на малък плюс през 2011 г. За тази година също очакваме да сме на излишък от 2-3%. За мен тази тема е по-
важна дори от излизането от свръхдефицита.  
- Отново се обръща внимание на реформата в здравеопазването... 
- Да, трябва да има голяма реформа в здравеопазването. И неслучайно това е секторът, където сме правили най-
много промени. 
До края на мандата ни голяма реформа в здравеопазването трудно ще се направи. Могат да се направят първите 
стъпки. И ние ще ги подготвим, така че някои от по-малките стъпки могат и сега да станат, но това няма да е голямата 
реформа. Тя може да стане в самото начало на втория мандат.  
- Каква ще е опорната точка на голямата реформа? Закриването на губещите болници? 
- Не, ако има реформа в няколко направления, то това ще стане от само себе си - част от губещите болници ще се 
стегнат. Защото една от причините те да са губещи е, че са свикнали да получават много пари, дори и да не 
заслужават. За мен най-важната реформа е да има правилно ценообразуване на труда на лекарите. Той би трябвало с 
времето да става по-скъп, отколкото е сега. Да излезе всичко наяве. А не да работят за малки заплати, но под една 
или под друга форма някои от тях да получават доста други пари - от избор на екип и други неща. Ценообразуването 
в лекарствата е другата важна тема. Досега хората, които са управлявали здравната каса, винаги са идвали от 
здравеопазването и не са били финансисти. А тя си е каса и там хората трябва да мислят като финансисти, а не като 
лекари. Може би за първи път сегашният шеф на касата Пламен Цеков мисли много повече като финансист. Виждате, 
че внезапно се оказа, че цената на лекарствата за онкоболни може драстично да намалее. Ако се поставят правилно 
цените първо на клиничните пътеки и след това на лекарствата, то оттам нататък доста други неща ще се урегулират, 
включително и заплащането на медицинските работници.  
- Правилно ли разбрах, че изборът на екип трябва да отпадне? 
- Не го одобрявам въобще. Просто е странна практика, която не съм виждал на друго място. Медицинската 
администрация, но това важи и за другите, намира някакви вратички, за да плаща на хората си повече. Но ако има 
един закон, какъвто е влизащият в сила от 1 юли Закон за държавния служител, то се елиминират всички тези 
вратички, но вдигаш нивото на заплащане. Тогава не ти трябва, а и те не се опитват да правят такива странични 
ходове. Във всички страни от Европа това стои на дневен ред.  
- В доклада се посочва и нуждата от образователна реформа. В какви направления трябва да е тя? 
- Комисията дава за пример по-ниските резултати от сравнителните тестове. Това са PISA тестовете, където падат 
резултатите на българските ученици от основното и средното образование. Става въпрос за период от 7 години назад. 
Т.е. резултатите, за които сега ни критикуват, се дължат на липса на реформа или на визия преди 7 години. Така че 
дори и сега да направим нещо голямо, то ще се види в трети мандат. Но е факт, че би трябвало повече да се 
съсредоточим върху началното и средното образование. И тук са прави. Просто виждаш резултатите от тези тестове, 
на които България на всеки две години стои по-зле.  
- Въпреки че правителството отчита ръст на усвояването на еврофондовете, от ЕК отново подчертават, че този процес 
трябва да се ускори. 
- Да, казват, че трябва да има по-голямо усвояване. Може всяка година да дърпаме много повече от предходната в 
усвояването, но като почнеш от почти от нула, както през 2009 г., то трябват определен брой години, за да стигнеш до 
нивата на други държави. В някои програми има големи успехи, например "Транспорт". В други като 
"Конкурентоспособност" преди нещата не са вървели, сега тръгнаха, но не колкото ни е необходимо.  
- Приемате ли критиките, че назначаването ви за председател на Надзорния съвет на Европейската банка за 
възстановяване и развитие не било съществено, защото е на ротационен принцип? 
- Мога да разочаровам критиците. Първият резултат вече е налице отпреди два дни по линия на фонд "Козлодуй", 
където са евросредства. Оказа се, че преди известно време Меглена Кунева е заложила използването на средствата от 
фонда да минава през две решения на пълното събрание на ЕБВР. Така, въпреки че има средства и готови проекти на 
общините, то ще могат да се използва едва през юни 2013 г. Това, което направихме през последните два дни с 
министъра на икономиката Делян Добрев и нашата представителка в банката, е да поискаме напълно нова 
процедура - първото разрешение на ЕБВР да стане с писмена, неприсъствена процедура. Така че още тази година 
общините да започнат да си работят по проектите.  
- Има критики и за доходите на българите. А вие казахте, че оттук нататък ще акцентирате върху повишаването им. Как 
ще стане това? 
- Следващата година ще има значително увеличаване на доходите, които зависят от държавата. Става въпрос за 
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пенсии, минимална работна заплата и доходите в държавната администрация. Впрочем още от 1 юли, когато влезе в 
сила новият Закон за държавния служител, ще се вдигне заплащането в някои агенции и министерства. Законът дава 
възможност да се вдигнат таваните. На пръв поглед повишението в някои агенции ще изглежда като невероятен скок. 
Заплащането в Агенцията за социално подпомагане (АСП) средно трябва да се вдигне с 58%. Защото там с години са 
изоставали. Сметките показват, че нарастването на основното заплащане в системата на Министерството на културата 
ще е средно с около 40%. В Министерството на екологията също ще има голям скок - около 30-35%. В момента 
разликите в заплатите са много резки. Например много по-малко получаваш, ако си счетоводител в АСП или в 
Министерството на екологията. Сега те ще получат един доста голям растеж, за да се изравнят с колегите си в другите 
места. Нашата амбиция е да получат повишението с августовските заплати.  
- Кога и с колко ще се повишат заплатите догодина? 
- В началото на следващата година. Амбицията ни е повишаването да е с 10% за пенсионери и за останалата публична 
сфера. Това зависи от две неща. Първото са приходите, които сега вървят добре. Второто е да влязат допълнителни 
пари от продажбата на ненужни държавни активи. Например този месец в хазната постъпват 94 млн. лв., които 
миналата година взехме от продажбата на миноритарния дял в EVN. Каквото приватизираме тази година, например 
миноритарните дялове в ЧЕЗ и Е.ОН, парите ще влязат в следващия бюджет. Отчасти това е причината за частична 
миноритарна приватизация на "Българския енергиен холдинг" (БЕХ). Така парите от това на 100% да се използват за 
увеличаване на доходите през следващата година.  
- Говорите за дял от целия холдинг или за част от отделните дружества в него? 
- От целия БЕХ. Знам, че има коментари, че отделно ще стане по-лесно, но за мен не е така. Смятам, че до 20% общата 
собственост на БЕХ е хубаво да се продаде. Не само защото ще осигури увеличаване на доходите, а защото ще се 
изсветли този сектор.  
- Кога може да се очаква старт на приватизацията на БЕХ, тъй като сега избрахте консултант за изваждане на 
"Електроенергийния системен оператор" (ЕСО) от холдинга? 
- Процедурата на изваждане на ЕСО трябва да свърши до септември-октомври. Но двете неща може да вървят 
паралелно и не са свързани. В момента той е в активите на Националната електрическа компания, където голямата 
тежест е АЕЦ "Белене". Когато ставаше дума за продажба на дял от БЕХ, винаги излизаше темата колко струва 
"Белене" и колко това ще тежи в бъдеще. Сега този проект се изважда извън БЕХ, става малка проектна компания, 
която трябва да се ликвидира. Така направихме с Бургас-Александруполис. Знаят се какви са активите - една локва, 
както и пасивите - около 1, 3 млрд. лв. Така няма да тежи нито на БЕХ, нито на НЕК. Оттам нататък продажбата на 
миноритарния дял става много по-лесно. И според мен може да стане до края на тази година или в началото на 
следващата.  
- Какво става с идеята за лихвена ваканция? 
- По принцип е добра идея, но не й е сега времето. Макар че имаше доста голяма подкрепа от страна на експертите в 
Министерството на финансите, аз казах, че не е сега моментът, така че забравяме за темата. По същата причина, 
поради която казах, че не искам да се променят данъци. Защото по време на криза някои неща, които биха 
изглеждали елементарни в смяната на данъчния режим, могат да имат внезапно много по-различни резултати, 
отколкото очакваме.  
- Кой е следващият сектор, който ще проверявате след захарния, където вече имаше арести?  
- Следващият е зърнопроизводството. Като се направят сметките в зърнения бизнес, то те не излизат. Някой лъже с 
десетки милиони. Въпросът е къде. Затова там вече от година върви сериозна проверка. Резултатите от нея ще 
излязат в края на тази или в началото на следващата година. В същото време сме изпратили писмо до ЕК в този сектор 
да направят т. нар. обратно начисляване на ДДС. Това означава, че късаме ДДС веригата на всеки етап. Така че ако си 
производител на зърно и продаваш на търговец, не можеш да си вземаш обратно от тях ДДС. Не може да има фирма 
по средата, която да казва: държавата ми дължи еди-колко си ДДС, защото вече съм купил от производителя. 
Производителят ще трябва да казва колко е продал, за да излязат бележки. Защото там няма касови бележки, 
голямата част е на тъмно. Следващият търговец трябва да ни показва какво е купил и продал.  
- Когато говорихме за здравеопазването, споменахте, че спортът е другата сфера, която постоянно иска пари. Давате ли 
им? 
- В спорта има една тенденция, т. нар. тема за домакинствата. Тя излиза като доста положителна обществена тема, но 
всъщност е как може да се изтръскат повече пари от държавата, които да влязат при нас и след това никой не ги 
вижда. Вече сме вкарали искане до министерството на спорта в следващия бюджет да имаме един анекс, който да 
казва кои федерации за какви домакинства ще получат пари. Ще ги опишем и никой друг по време на годината няма 
да получава допълнително пари. Сега за домакинства има определени 5 млн. лв. В началото на годината обаче никой 
не знае какви ще са домакинствата. И по-оправните федерации казват: "Ние ще направим шест европейски 
първенства, но затова ни трябват 8 млн. лв." И който надделее в спортното министерство - печели домакинства. От тях 
обаче нищо не влиза в държавния бюджет. Приходите си остават във федерациите, но хазната плаща изцяло тези 
домакинства. Тук излиза темата в кои спортове искаме да сме сили. За тази година искаме да сме в олимпийските. 
Като погледнеш предишни години назад, кой спорт е получавал най-много пари в държавата, излиза, че това е 
мотокросът и супермотото. Това не е олимпийски спорт. Не можеш да кажеш, че много деца се обучават в него и 
следователно е хубав за здравето на държавата. И всяка година е така. Така, вместо бюджетът да е 5 млн. лв., какъвто 
е бил през годините, той става 20-25 млн. лв. Така ще направя, че вече министерството на спорта да не може да 
получава молби.  
 



- На коя федерация последно дадохте? 
- На волейбола дадохме 710 хил. лв. за предстоящата квалификация за олимпиадата. Направи ми впечатление, че 
предишната беше с 8 отбора и струваше 500 хил. лв., а тази е с четири отбора. Това е било така, защото е втора и ни се 
дава извънредно, за да се представи българският отбор добре. Това го приемам, макар че ми е извънреден разход. 
Колко обаче държавата е получила от предишната квалификация? Нула лева. А приходите са 400 хил. лв. Къде са 
отишли тези пари? Зала "Арена Армеец" е получила около 40 хил. лв., а другите са останали във федерацията. 
Въпросът е интересен и ще пратя финансовия инспекторат, за да видим тези приходи във федерацията по волейбол 
за какво отиват. Защото те определено не отиват за Олимпиадата, хотели, подготовка, които вече са платени. Така 
федерация по федерация в спорта тепърва трябва доста да се изчисти.  
- Т.е. очакваме и реформа в спорта? 
- Започваме бюджетната реформа от домакинствата, защото там е най-неясно, а парите са сравнително големи.  
- Изчислихте ли колко ще струва местенето на администрацията?  
- За сгради няма да се плаща, което е единственият по-голям разход. Изчислявали сме, че ако Агенцията за лозата и 
виното се премести в Плевен, ще ни струва 48 хил. лв. Затова казвам, че става въпрос за десетки хиляди левове на 
агенция. Преместването ще става с времето. Като почнем да местим агенция "Митници" в Русе, ние няма да местим 
500 души едновременно, а 2-3 дирекции, за да видим как работи.  
- Т.е. идеята за местенето на агенцията в Русе не е отпаднала? 
- Не само че не е отпаднала, а вече търсим сгради. От община Русе получих предложения за шест различни сгради. 
По-големите организации - НАП и "Митници", ще бъдат преместени на части. Гарантирам, че това местене няма да 
струва милиони, дори стотици хиляди. Разходите са минимални на фона на социалния ефект, който ще има. Аз съм 
убеден, защото съм го виждал в други държави как се прави.  
- По проекта за проучване, консервация и реставрация на 10 археологически обекта "Виа Понтика" вече се работи. 
Предвиждате ли други такива? 
- Да. След два дни отивам в Силистра да работим по Доростол. Също така работим във Видин, около Баба Вида и 
Белоградчишките скали. Най-добре идеята ще се види с "Виа Понтика", където ще се направят 10 обекта. Ако си 
достатъчно голям ентусиаст по археология, можеш да обиколиш всичките - от Резово до Обзор - за 2-3 дни. Това е 
прекрасен пакет за туроператори, особено ако не искаш постоянно да си на морето. Можеш да редуваш пътуване с 
море.  
- Къде другаде има такива групи от обекти? 
- Едната е около Велико Търново. Там има много манастири, църкви и спокойно може да се направи тридневен 
туристически пакет. Археолози и историци ни предложиха 16 обекта, от които ще изберем десет. Както при "Виа 
Понтика", държавата ще даде милион и половина за началната работа, за да започнем с времето да го развиваме. 
Покрай тези проекти излизат и други неща. Например до един от проектите за "Виа Понтика" - в Сарафово, където 
януарските вълнения разкриха църква от ХII-ХIII век, ще изградим буна, за да го запазим от морето. Оказа се обаче, че 
ако построим буна от 60 метра, то на север от нея за 3 години се образува 25 метра нов плаж. На юг пък се образуват 
20 метра. Това вече става много по-интересно, защото тогава можеш наистина да представиш пакет и да кажеш 
"отиваш да видиш този обект, разглеждаш го за 2-3 часа и след това имаш 2 часа да се гмуркаш из морето, да 
плуваш". Оттук излезе идеята да направим този проект пилотно в Сарафово и ако сработи тази идея, следващата 
пролет да построим още десетина буни по цялото Южно Черноморие. Може да имаш различни буни - едната просто 
за плаж, а на другата - да акостират малки корабчета за туризъм. Сега вече мислим за други места, които са главно по 
"Чудесата на България", защото те показват кои са ни най-видните обекти.  
 


