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Вестник Труд 
 
√ Четвърти сме в ЕС по изгодни влогове 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1690637 
Най-изгодните депозити в ЕС не са в България. Три държави в съюза предлагат по-висока доходност по спестяванията, но 
срещу по-висок валутен риск. Това става ясно от статистиката на Европейската централна банка към 31 октомври. 
Най-високи лихви по новосключените депозити със срок до 1 година в ЕС се предлагат в Унгария - 6,27%, в Румъния - 
5,63%, и в Полша - 4,77%, сочи статистиката. Процентите обаче са за влогове в националната валута - съответно форинт, 
лея и злота. България се класира на четвърта позиция с 4,63% средна лихва в левове през октомври. 
Валутният риск у нас обаче може да се счита за по-нисък, тъй като левът е вързан за еврото, за разлика от валутите на 
държавите от топ 3. Именно това прави по-рисковано влагането на пари там. Затова експертите не очакват пренасочване 
на депозити към Унгария, Румъния или Полша заради въвеждането на “данък лихва” у нас от 1 януари догодина. 
Любопитно от статистиката на ЕЦБ е, че доходността на спестяванията у нас е почти еднаква с тази в Гърция - 4,62% за 
октомври, където финансовата система изпадна на ръба на колапса в кризата. Сравнително висока е доходността на 
спестяванията и в Кипър - 4,45%. 
Средната доходност по влоговете в ЕС до 1 година е 1-2%, се вижда от статистиката на ЕЦБ. Парите в банка носят най-
малка “печалба” в Дания - едва 0,68% на година. Под 1% са също лихвите в Литва, Латвия, Люксембург, Австрия и Белгия. 
В Германия доходността е средно 1,07%, във Великобритания - 2%, а във Франция - 2,08%. 
От началото на годината до края на октомври лихвата по влоговете в левове у нас е паднала с около 0,80 процентни 
пункта - от 5,44% на 4,63%. Това обаче не е най-голямото понижение в ЕС. За десет месеца лихвите в Ирландия са 
паднали с 1,2 пункта - от 2,55% на 1,35%. Намаление с около 1 пункт се регистрира също в Румъния, Португалия, Латвия и 
Естония. В Австрия пък доходността е паднала наполовина - от 1,83% в края на 2011 г. на 0,96% към 31 октомври т.г. 
Като цяло лихвите по влоговете в съюза тази година вървят надолу. Леко повишение има само в 5 държави - Кипър, 
Испания, Унгария, Полша и Словакия. 
ЖИЛИЩНИТЕ ЗАЕМИ У НАС ОСТАВАТ СКЪПИ 
България вече е на трето място в ЕС по скъпотия на жилищните кредити в местна валута. Пред нас се нареждат Унгария и 
Румъния, става ясно от октомврийската статистика на Европейската централна банка. 
Средният годишен процент на разходите (ГПР) в България по ипотечни заеми в левове е бил 8,23%. Малко по-високи са 
били разходите в Румъния - 8,26% в леи, а в Унгария - 11,48% във форинти, сочат данните. Освен лихвата в ГПР влизат 
също таксите и комисионите. 
Досега България беше на втора позиция, защото румънските заеми в леи бяха по-евтини от българските. 
При жилищни кредити, отпускани в евро, България държи лидерството по скъпотия в ЕС. През октомври например ГПР в 
евро у нас е бил 8,44%. В тази категория страната едва ли скоро ще има конкурент, защото средната лихва в съюза е 3-
4%.  
Най-евтин жилищен заем в евро може да се изтегли във Финландия, където цената на кредита е едва 1,96%. Жилищен 
заем с лихва под 3% може да се намери също в Литва, Люксембург, Естония, Австрия и Германия. 
Осем държави в ЕС обаче предлагат по-скъпи потребителски заеми в сравнение с българските, става ясно още от 
статистиката на ЕЦБ. У нас средният ГПР при тях е бил 13,18%. Показателят е бил по-висок в Унгария - 25,98%, Естония - 
25,47%, Полша - 23,13%, Латвия - 21,84%, Чехия - 16,20%, Словакия - 15,94%, Румъния - 15,58% и Литва - 14,15%. 
Най-евтино потребителски заем може да се изтегли отново във Финландия, където ГПР е едва 5,45%. Под 6% е също 
цената на кредита в Австрия и Малта. 
От началото на 2012 г. до края на октомври потребителските кредити в левове у нас са поевтинели чувствително - от 
13,79% на 13,18%. В 11 от държавите обаче кредитът е поскъпнал, като най-чувствително е увеличението в Унгария - от 
16,13% на 25,98%. 
 
 
Вестник Класа 
 
√ ЕС ни съкращава до 55% от следващата ОП „Транспорт“ 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/220062_%D0%95%D0%A1+%D0%BD%D0%B8+%D1%81%D1%8A%D0%BA%D1%80%D
0%B0%D1%89%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%B4%D0%BE+55%25+%D0%BE%D1%82+%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0
%B2%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%9E%D0%9F+%E2%80%9E%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%
D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%E2%80%9C+ 
Предложението е на техническите органи в ЕК 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1690637
http://www.klassa.bg/news/Read/article/220062_%D0%95%D0%A1+%D0%BD%D0%B8+%D1%81%D1%8A%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%B4%D0%BE+55%25+%D0%BE%D1%82+%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%9E%D0%9F+%E2%80%9E%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%E2%80%9C
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ЕС може да ореже между 35 и 55% от парите за България по ОП „Транспорт“ за следващия програмен период, съобщи за 
„Класа“ Георги Минчев, председател на националната асоциация за транспорт, спедиция и логистика (НСБС). Причина за 
евентуалното съкращение на програмата обаче не е от българска страна, а е в следствие на недостига на пари за всички 
оперативни програми от страна на общността. Според Минчев, които е упълномощен заместник в комитета за 
наблюдение на програмата, сигнали за подобно драстично орязване са постъпили от техническите органи в 
управлението на програмата в ЕК. „Засега тези предложения са самона техническо ниво, а след уточняване на тази част 
предстои политическо решение“, уточни той. По думите му засега няма установени бюджети за следващия програмен 
период за нито една оперативна програма, но заради кризата се очаква намаление на бюджетите. „Въпреки че бе 
нормално да очакваме корекции между 7 и 10 %, сигналите за многократно по-голяма сума са повече от 
обезпокоителни“, категоричен бе той. 
Желанието на България бе за следващия период да получи финансиране за транспорта поне колкото сегашната 
програма – малко над 2 млрд. евро. Ако обаче той бъде намален с първоначалните прогнози, парите, които ще получим 
може да бъдат дори под 1 млрд. евро. При това положение под въпрос се поставя бъдещето на няколко проекта, които 
вече бяха заявени официално за финансиране – като третия лъч на софийското метро и закупуването на нова техника за 
пътнически жп превози. 
Според Минчев въпросът с парите за следващия период на ОП „Транспорт“ не трябва да се политизира, а да бъдат 
задействани всички възможни лостове предложението на техническата комисия да бъде отхвърлено. Въпреки това е 
необходимо да има и резервен план, при който да се работи в условията на ограничено финансиране от страна на 
европейските фондове. Според него при това положение ще трябва да се търси алтернативно финансиране за 
строителството на третия метродиаметър, тъй като той би струвал около 450-500 милиона евро. По думите на Минчев е 
много важно да бъдат поставени като приоритети строителството на железопътна инфраструктура, както и на връзките 
между отделните елементи на пътната инфраструктура.  
 
Вестник Монитор 
 
√ Общини вдигат данъци, свалят такса смет 
http://www.monitor.bg/article?id=367132 
В столицата налозите остават замразени 
Отпадъците на фирмите поевтиняват 
Общините вдигат данъците за гражданите и свалят такса смет за бизнеса за 2013 г. Така например в Пловдив налогът за 
имотите скача от 1,5 на на 1,8 промила. Пловдивчани ще плащат и по 1,5 промила такса смет вместо досегашните 1,2. В 
същото време обаче има и намаление на таксата за фирмите от 5,5 промила на 5,3 промила. Така вторият по големина 
град следва примера на столицата, която вече намали с 2 на 1000 парите, които плаща бизнесът за събирането, 
извозването и депонирането на боклуците. 
По-малко за смет ще плащат и фирмите в Кюстендилско. Тези, които са избрали да плащат на брой контейнери, ще са с 
такса 1,4 промила, а не 1,5, както е тази година. Намалението е по-голямо за предприятията, които внасят такса на база 
данъчна оценка на имотите. От догодина те ще плащат 
по 5,5 промила, а не по 6,5 промила 
Освен гражданите и фирмите ще бъдат освободени от такса сметосъбиране и сметоизвозване за имоти, които не 
ползват. Трън намали наполовина такса смет за фирмите. Така те от догодина ще плащат колкото гражданите – 5 
промила. 
Със 7% ще се вдигне такса смет, а данък сгради с 30 на сто в община Пазарджик. Това предвижда предложение на кмета 
Тодор Попов, което ще бъде поставено на гласуване в общинския съвет. От тези две промени се очаква да постъпят 
допълнително около 171 480 лв. Увеличението на такса смет е за застроените жилищни и вилни имоти на гражданите. Те 
ще плащат вместо 2,8 промила по 3 промила върху данъчната оценка. „За нежилищните имоти фирмите ще плащат не 
14 промила, а 13,5 промила за районите, в които се събира сметта, а извън тях – по 8 вместо 8,5 промила”, обясни 
пазарджишкият градоначалник. 
Ако за нежилищен имот на фирма е подадена декларация за ползване на брой контейнери, се запазва размерът на 
таксата, но се намалява ставката за почистване на местата за обществено ползване от 4 промила на 3,5 промила. Тя се 
изчислява, като за база се взима по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка. 
Данък недвижими имоти в Пазарджик да се повиши от 1,3 на 1,7 промила, предвиждат промени в наредбата за 
местните налози и такси. Заложен е и 
ръст на данъка при възмездно придобиване 
на имущество от 2,2 на сто на 3 на сто. 
В Стара Загора обаче предложението да се вдигне размерът на такса битови отпадъци не мина. Така живеещите в града 
на липите ще плащат и занапред 1,2, а не исканите от кмета Живко Тодоров 1,5 промила. Така обаче кметството 
ще трябва да намери 800 бона 
за да подсигури почистването на града. 
Местният парламент в Перник пък реши училищата и детските градини да не плащат такса смет. Причината е тежкото 
финансово състояние, заради което не могат да покриват социалните плащания, разходите за горива и т. н. 
За поредна година данъците в София остават без промяна. Такса смет се запазва на сегашните си нива от 1,6 промила за 
гражданите и 10 промила за фирмите. Те обаче имат възможност да плащат на брой контейнери – по 1300 лв. за всеки 

http://www.monitor.bg/article?id=367132


при събиране на боклука веднъж седмично, или да се договорят пряко с частна фирма. Над 5100 фирми избраха 
алтернативните варианти за 2012 г., като така си спестяват хиляди левове. 
 
Вестник Сега 
 
√ Опозицията атакува в КС новия ред за погасяване на задължения 
http://www.segabg.com/article.php?id=630246 
Депутатите извън управлението обаче не са единни в подкрепата за искането 
Депутати от "Синята коалиция", БСП и ДПС дават на Конституционния съд новия ред за погасяване на задължения, който 
бе въведен с поправки в Данъчноосигурителния процесуален кодекс, съобщи лидерът на ДСБ Иван Костов. Едната 
промяна регламентира, че публични задължения вече ще се погасяват принудително по реда на възникването им. 
Досега длъжникът имаше право на избор кое от задълженията да погаси първо в случаите, когато неплатените данъчни 
и осигурителни задължения се отнасят за една и съща година. Оспорва се и отмяната на текста, според който внесените 
в НАП вноски се прехвърлят в съответните сметки на НОИ, НЗОК и фонд "Гарантирани вземания на работниците и 
служителите" всеки ден. Промените са направени в Закона за ДДС и препращат към Данъчно-процесуалния кодекс.  
В ДПС обаче не са единни дали трябва да се подкрепи искането, въпреки че депутати от движението са се подписали 
под него. Алиосман Имамов коментира пред "Сега", че не го е подкрепил, защото има съмнения, че банките маже би 
ходатайстват и има опасност да се ограничат приходите от такси. От левицата не бяха открити за коментар.  
Лидерът на ДСБ Иван Костов обясни, че настояват КС да отмени тези текстове като противоконституционни, защото 
отнемат правото на хората сами да определят кои свои данъчни задължения и вноски да погасяват и по какъв ред. 
Освен това гражданите се лишават от възможността да решат дали да погасяват данъци или осигурителни вноски и по 
този начин се препятства достъпът им до осигурителната и здравната система. Според него това създава възможност 
НАП да прихване като данъчни задължения вноски, с които хората искат да гарантират здравното си обслужване. 
В мотивите си до КС депутатите са записали, че се създава реална възможност пенсионни или здравноосигурителни 
вноски да бъдат използвани за плащане на данъчни задължения и да отидат за дейности, които по закон се финансират 
от бюджета. Има и опасност тази осигурителна вноска "да бъде използвана за покриване на просрочени публични 
задължения на трето лице, например работодател". "Недопустимо е смесването на данъчни задължения с осигурителни 
вноски", бе категоричен Костов. И допълни, че след като вноските не се превеждат вече всеки ден, парите ще остават в 
НАП на разпореждане на финансовото министерство - така се отнемат от солидарните системи, каквито са пенсионната и 
здравната, а това е пълен абсурд.  
Шефът на парламентарната икономическа комисия Мартин Димитров коментира пред "Сега", че промените са 
изключително недообмислени и ще създадат проблеми както на бизнеса, така и на обикновените граждани. И изрази 
опасението си, че вече държавната администрация ще решава вместо хората в какъв ред да си покриват задълженията. 
------ОБРАТ 
Левицата се отказа от намерението си да сезира КС заради въведения данък върху лихвите по депозити, научи "Сега". 
Депутатите решиха, че от 1 януари 2013 г. доходите от лихви по депозитите ще се облагат с 10% данък, като налогът няма 
да важи за детските, безсрочните влогове и разплащателните сметки. Мая Манолова от левицата обяви преди време, че 
ще се обърнат към съда, тъй като налогът ще засегне лихви, натрупани през минали години. В БСП обаче не са на едно 
мнение дали има основания за иска. Според част от юристите този пункт по-скоро не може да се оспори, според други, 
ако го направят, с решение на КС ще се узакони една неправомерна мярка на правителството, тъй като шансът съдът да 
обяви разпоредбата за противоконституционна е едва 1%. "Затова по-скоро няма да се обърнем към КС", обобщи 
бившият конституционен съдия Любен Корнезов.  
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√ Новата година ще бъде малко по-добра за нас, обещаха експерти 
http://money.bg/news/id_1230235272/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%
B8%D0%BD%D0%B0_%D1%89%D0%B5_%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE_%D0
%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81_%D0%BE%D0%B1%D0
%B5%D1%89%D0%B0%D1%85%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8 
Новата 2013-та година ще бъде малко по-добра за нас, обещаха пред БНТ банкер и икономически анализатор. 
Възстановяването обаче ще е бавно, а несигурността продължава да владее хората и бизнеса. Засега не се предвиждат 
сериозни трусове на международните пазари, които да се прехвърлят у нас, в това число и по отношение на борсови 
активи като петрола и храните. 
Първите признаци за подобряване на икономиката са налице. Поне така смятат хората, които "врят и кипят" във 
финансовия свят. Но има едно "но". За да е сигурно, че се отлепваме от дъното, възстановяването трябва да е факт 
няколко поредни тримесечия. 
Левон Хампарцумян - председател на Асоциацията на банките: 
"Имаме предпоставки да кажем, че не сме в рецесия, но по-скоро нещо, което не е и възстановяване, защото 
възстановяване ще усетим, когато започне да става 3-4% поне растежът в България - така се усещат нещата. Имаме 
добри предпоставки да се надяваме, че следващата година ще е по-добра." 
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Тенденцията при лихвите в последно време е да вървят надолу и това е добре за икономиката, заяви Левон 
Хампарцумян. Що се отнася до новия 10-процентен данък върху лихвите по банковите депозити, според шефа на 
банковата асоциация той няма да повлияе върху трезорите. 
"Както виждате, хората не са се хвърлили да си теглят депозитите по една проста причина - депозитите в България са 
защитени от държавата, в целия ЕС и в България - до 100 хил. евро. Ние не правим някаква кампания "Местете си 
депозитите в други продукти", но ако някой иска, можем да предложим варианти." 
Отсега може да се каже, че българите ще продължат да спестяват и да теглят по-малко заеми, тъй като духът на кризата 
все още създава атмосфера на несигурност. Добрата новина е, че повечето негативни събития, предизвикани от 
дълговата криза в глобален план, вече са преодолени. 
Цветослав Цачев, икономически анализатор: 
"Предстои ни активизиране на бизнеса по целия свят - може би в по-големи стойности ще бъде в САЩ и в Азия, Европа 
ще изостава, но за българския бизнес това ще бъде една глътка въздух. 
Подобрението у нас обаче ще се усети в края на следващата година, защото ще става бавно, обясни Цветослав Цачев. А 
това, което е важно за чуждестранните инвеститори, е страната ни да продължи да стои зад финансовата си стабилност и 
валутния борд." 
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√ Елеонора Николова: Електронни търгове борят корупцията 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1690408 
С Елеонора Николова, и.д. директор на БОРКОР, разговаря Анна Заркова 
- Г-жо Николова, обещахте, че до Нова година БОРКОР ще изпълни първата си задача - да открие и затвори порталите, 
през които корупцията влиза в обществените поръчки. Успяхте ли? 
- Задачата ни беше възложена на 22 февруари 2012 г. от Консултативния съвет (КС), в който участват 16 министри, 6-има 
висши магистрати, представители на парламента и Сметната палата. На същата дата председателят на ЕК Барозу изнесе 
доклад за антикорупционните мерки в сферата на обществените поръчки. Решението на задачата ще внесем с доклад в 
КС до Нова година. Докладът ни е от две части.   Първо - снимка на слабите места в законодателството и в процедурите 
за обществени поръчки и второ-мерки за оздравяването им. Мерките ние не само ще ги предложим, но и ще 
наблюдаваме внедряването им и ще ги надграждаме, ако трябва. Това ни отличава от редица неправителствени 
организации, които докладват за размерите на корупцията , но всичко завършва дотук. 
- Държавата възлага дейности и услуги на частни фирми на стойност 4,5 млрд.лв. Неотдавна вие съобщихте, че от тях 1,2 
млрд. се крадат и разпределят между участниците в процедурите за обществени поръчки. Как става това? 
- Според нашите анализатори корупционната сделка се сключва на четири очи, далеч преди да се обяви процедурата по 
обществената поръчка. След сделката фирмата получава поръчката, а възложителят й, т.е. длъжностното лице - влияние 
или пари, които не му се полагат. При това добри фирми биват отстранявани от процедурата по смешни причини. 
Например спомням си, че италиански фирми - пионери във ВиК услугите, участваха в обществени поръчки у нас и 
изгубиха състезанието от една фирма с предмет на дейност внос-износ на употребявани леки коли. Това показва, че 
няма реално състезание, а договорката на фирмата с възложителя е нещо съвсем различно от обществения интерес. 
- Какво да се прави? 
- Решението е електронни обществени поръчки. За да може онлайн да се проследи моментът, в който се взема 
решението за провеждане на поръчката и търга за нея. Да може да се види договорът с всичките му параметри, 
включително и цената. Да се проследи какво се случва след сключването на договора - там също има много безобразия, 
например доплащане по различни наглед законни причини. Да се види накрая какъв продукт е получен в резултат на 
обществената поръчка. Така ще е ясно дали възложителят би купил например определена стока или услуга за себе си, с 
пари от своя, а не от държавния бюджет. Ако отговора е "да", значи корупция няма.  
- "Електронни обществени поръчки" - добре звучи. Толкова добре, колкото и "електронно правителство", и "електронна 
информационна система за борба с престъпността". Но последните две от години са само мечта.    
- Ние вече имаме разработени спецификации на 6 електронни платформи и те лесно могат да бъдат реализирани: 
Електронен регистър;Електронно наддаване; Електронен каталог; Електронен търг; Електронен мониторинг; Електронен 
одит. 
- Eлектронен регистър? 
- Той е много важен. Най-голямото издевателство над фирмите е в поставянето на различни критерии за тяхното участие 
в процедурите за обществени поръчки. Изискват се нови и нови сертификати, безумни гаранции за определен капитал, 
за положителен баланс, за печалба - и всичко това в условията на икономическа криза. В електронния регистър ще бъдат 
зададени категорични правила - какво се изисква от един търговец, за да участва в обществени поръчки. Ще му се 
направи идентификационен номер, с който той да участва във всички обществени поръчки, които се правят от общините 
и централната власт. Няма да е нужно всеки път фирмата да доказва как се казва. Така ще се отдели административната 
част от процедурата за обществените поръчки от същинската, където вниманието трябва да е фокусирано върху цената и 
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качеството. Сега административната част заема 95 % от процедурите. Идеята да добиеш най-доброто качество срещу 
най-добра цена се загубва. 
- А как ще изглежда електронното наддаване? 
- Всички ведомства ежемесечно обявяват процедури за закупуване на хигиенни материали, консумативи, офистехника, 
дребни ремонти. В тях се харчат огромни пари. Те могат да се проведат през електронния търг. Ето пример: Аз като 
администратор имам пари, с които да обзаведа три нови кабинета. Ще си направя електронна заявка, че искам 6 стола и 
3 бюра. В електронното наддаване фирмите, които могат да ми ги доставят, ще се състезават по качество и цена. Това ще 
е видимо за всички. И всеки търговец ще може да прецени къде се намира в своето желание за печалба. 
- Ами електронният каталог? 
- В него производителите ще рекламират стоката си. И без търг по него аз като администратор ще мога да избера стоката 
или услугата, от която се нуждая. И всеки, които контролира моята работа може да се убеди, че съм избрала най-добрата 
цена за качеството, което ми е необходимо.  
В електронния търг се обявяват всички търгове за строителство, доставки и услуги, които не са включени в електронното 
наддаване и електронния каталог. Тук са още и поръчките с изискване за огласяване в ЕС. А в електронният мониторинг 
и електронният одит се събира информация, която да послужи за контролните институции (Комисията за защита на 
конкуренцията и Върховния административен съд). Така те ще се ориентират за стойностите на поръчките, за качеството, 
пропуските и нарушенията в процедурите. Възложителите се научиха да провеждат процедурите съгласно законовите 
изисквания. Но това е на пръв поглед. При по-задълбочен прочит обаче, може да се открие сериозно нарушаване на 
обществения интерес. Например някоя обществена поръчка да е излишна и провеждането й да е само начин за 
усвояване на пари. И при това да е закупена най-некачествената и най-скъпа стока или услуга. 
- Сигурна съм, че въвеждането на електронните обществени поръчки ще срещне мощен отпор от страна на 
администрацията. С тях, дето се казва, ще й вземете хляба от устата. 
- Съгласна съм на 100% с вас. Не е случаен този шум в системата, който съпровождаше изграждането на БОРКОР, както и 
ударите, които получаваме. Мерките, които предлагаме, опират до политическата воля. Щастлива съм, че ще ги 
представим в предизборна ситуация. И по реакцията ще познаем кой кой е. Бизнесът е естественият наш съюзник. 
Корупционните методи, които поставят някои фирми в привилегировано положение, са измислени от некоректните 
играчи. Но бизнесмените вече искат да има правила. Защото са потърпевши от корупционните схеми. Ако бизнесът 
застане зад нас, аз не се тревожа от случайните политици, които ще крякат в блатото.  
- Дали в резултат на вашите мерки откраднатите 1,2 млрд лева ще бъдат спасени и възстановени на гражданите? 
- Точно това трябва да стане! Нашите резултати могат да бъдат измерени. Можем да проследим колко средства са 
спестени в едно ведомство след въвеждането на електронните платформи в сравнение с предходната година. Така ще се 
види ползата от БОРКОР. Дотук само се говореше - олеле, те изхарчиха 2 милиона за аналитичен тръст. Тепърва ще се 
заговори: БОРКОР спести парите на данъкоплатеца. 
- А този ваш "електронен търг" има ли го някъде по света? 
- В доклад на ЕК има изнесени 74 позитивни примери за антикорупционни решения в областта на обществените 
поръчки. Поне половината са базирани на електронни онлайн платформи. Идеята е до 2016 г. всички държави в ЕС да 
минат изцяло на електронни обществени поръчки. Те ще направят много трудно договарянето под масата. Да кажа 
невъзможно, значи да съм фантаст. 
- Нужни ли са законодателни промени, за да станат електронните поръчки реалност? 
- Да. Трябва да има точно законово описание - кой орган ще ги провежда, по каква процедура и т.н. Това може да стане в 
самостоятелен закон за електронните обществени поръчки. 
- Каква ще е втората задача, с която ще се заеме БОРКОР? 
- Задачите за БОРКОР се формулират от Консултативния съвет, който изследва потребностите на обществото. Може би 
корупцията в здравеопазването или пък в съдебните органи ще са следващото ни предизвикателство. 
- Вие по-рано сте била оперативен съдия, прокурор, политик. Не ви ли се струва сега, че БОРКОР работи на забавен 
каданс? Една година - една задача. 
- Една година ние изграждаме БОРКОР в България. В други държави подобни аналитични центрове се изграждат за 
години и то без подобна степен на иновативност. Ние приехме тежкото предизвикателство наред с изграждането на 
Центъра да разработваме и първата задача. Скоро ще бъде готов софтуер, с чиято помощ нашите анализатори ще 
работят по много задачи едновременно. Резултатите им ще послужат за изработването на стандарти, които ясно 
определят ангажиментите на всеки участник във всеки процес. В стандартите е противоотровата срещу корупцията. 
- Въпросът е какво изобщо се случва с корупцията в България. Тя се развихря според опозицията и стихва според властта. 
Вие в БОРКОР би трябвало да знаете как е. 
- Корупцията е тежък грях. Тя пречи на икономическото ни развитие, изкривява пазарните механизми и руши чувството 
ни за справедливост. Еврокомисията през 2013 г. ще изработи доклад за нивото й във всички страни членки на ЕС. Това 
показва, че проблемът се разраства не само в България. В свят със свободно движение на стоки, хора и капитали 
корупционните практики лесно се разпространяват. Голяма част от тях не са измислени у нас. Ние дълги години бяхме 
затворена система - като диваците, които не познават някои болести. Но за съжаление ни заразиха. А ние поради 
бедността в държавата сме особено чувствителни. Достигнали сме до своя праг на търпимост и не можем да понесем 
повече несправедливост. Това последното е хубаво. 
- Като бивш депутат от СДС сигурно наблюдавате танталовите мъки на тази партия да излъчи по покана на премиера 
кандидат за конституционен съдия. Свършиха ли се почтените юристи в България, или сините закъсаха с кадрите? 



- Аз не знам доколко г-жа Гугушева е кадър на СДС, по-скоро не би трябвало да е, защото магистратите са 
деполитизирани. Не знам по какви критерии са се спрели на нея. Но това, което наблюдавам не ме прави щастлива. Като 
магистрат обичам професията си, а виждам като че ли един жабуняк, едно блато. Всяка по-едра жаба, която подскочи да 
се хване на по-високо клонче, оставя след себе си много кал и мътна диря. 
- Има закачка между магистратите - "ако ме ядосваш, ще те предложа за конституционен съдия". 
- Има много почтени магистрати. Но забележете - у нас на 4 години се сменя парламентът, изпълнителната власт, 
мандатна е и Сметната палата. А магистратите са несменяеми, даже до 2007 г. имаха пълен имунитет. Това позволи на 
някои от тях да работят само за себе си, не за обществото. И сега посягат към длъжности юристи със завидно имотно 
състояние, което, вярвайте ми, не може да се направи със заплата. Даже хора като мен се считат за неудачници, защото 
не са съумели да се облагодетелстват. 
Визитка 
Родена в Русе  
Завършила право в СУ "Климент Охридски"  
Съдия и председател на русенския районен съд в продължение на 19 години  
Окръжен прокурор на Русе (1992-1994г.) 
Адвокат със 7-годишна успешна практика  
Кмет на Русе, подкрепен от десните сили (2000-2005 г.)  
Депутат от листата на СДС в 40-тото Народно събрание  
От 17 февруари 2011 г. - зам.директор, а после и.д. директор на Центъра за превенция и противодействие на корупцията 
и организираната престъпност, наричан БОРКОР 
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√ Пазарът на труда помпа на сивата икономика 
http://money.bg/news/id_306913362/%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8A%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D1%
82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%
B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0 
Сивата икономика към момента в страната надхвърля 30%, като например по отношение на пазара на труда процентът е 
по-висок. Това заяви заместник-председателяр на Българска стопанска камара (БСК) Камен Колев, предаде агенция 
Фокус. Той обясни, че сивата икономика в сектора на пазара на труда се изразява в практики като работа без договор 
или такъв със скрити клаузи, осигуряване на минимален праг и допълнително даване на пари „под масата", както и 
осигуровки за половин работен ден, а служителите работят по цял ден. 
По думите на Колев - предприетите мерки като свързването на касовите апарати с Националната агенция по приходите 
(НАП), касовите плащания, както и достъпът до кредитите и досиета на ревизираните фирми, който показва как фирми 
или физически лица изплащат кредитите си при положение, че не декларират достатъчно доходи за това, спомагат за 
намаляването на неформалната икономика в страната. 
Усилията за допълнително редуциране на сивата икономика през 2013 година трябва да се насочат към ограничаване на 
административните и финансови тежести върху бизнеса, което ще доведе до изсветляване на сивите потоци, отбеляза 
зам.-председателят на БСК. Като други необходими действия Колев посочи предложението на Българската стопанска 
камара - плащането на фирмите към държавните институции за социални и данъчни цели да става с платежно 
нареждане, което ще икономиса голям финансов ресурс в бизнеса от порядъка на 50 - 60 млн. лева. 
Според експерта - плащанията към държавата трябва да стават с всички възможни платежни документи, а не само с 
платежно нареждане в банката, както е в момента. Подобни мерки са изключително полезни за бизнеса и намаляват 
неговите финансови и административни разходи, а в същото време спомагат за изсветляването на икономиката, заяви 
Колев. По думите му - държавата трябва да направи пълна електронизация на всички публични услуги и на 
взаимоотношенията на гражданите и бизнесът с държавната администрация. 
Това означава електронизация на обществени поръчки, на регулативни режими, лицензи, разрешителни, плащания към 
държавата, като по този начин ще се елиминира сериозният проблем с бюрокрацията и корупцията, обясни зам.-
председателят на БСК и открои като много важни и електронните разплащания. Тези банкови електронни разплащания 
ще оставят следа за оборотите и за продажбите, но за да се осъществи тази идея, трябва да се стимулират търговците да 
инсталират пост терминали и самите граждани да искат да ползват тези разплащания, посочи Камен Колев. Той 
предложи като стимул за тази услуга в края на годината да се възстановява една част от ДДС-то, около един процент, за 
да може хората да ползват електроните разплащания или банковите карти. В Гърция например сега, ако не ви издадат 
касов бон, можете да ви предоставят стоката безплатно, което обаче влошава отношенията между купувач и продавач, 
посочи експертът. Според него - използването и стимулирането на банковите карти е действащият начин като 
допълнителна мярка за ограничение на сивата икономика. 
Размерът на сивата икономика е свързан и с ефективността, публичните разходи, престъпността и корупцията, а по 
отношение на всички тези класации България е назад в Европа, коментира Камен Колев. Той обясни, че това означава 
ниска ефективност на обществени поръчки, на всички бюджетни и публични средства по отношение на контрабанда, 
проблеми с организираната престъпност, които всъщност подпомагат създаването на сивата икономика. 
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√ Бизнесът недоволства от сивата икономика 
http://www.vsekiden.com/128102 
Некоректните са по-конкурентни, смятат от стопанската камара 
Сивата икономика в страната ни мина 30%. Още по-голям е делът й в сектора на пазара на труда. Там се работи без 
договори или пък се подписват документ със скрити клаузи и осигуряване на минималния праг, а не на реалната 
заплата, съобщават от Българската стопанска камара. Според зам.-председателя на камарата Камен Колев, проблемът 
на сивата икономика е в това, че намалява приходите в бюджета и от тук товари коректните с цел да компенсира този 
недостиг. По-големият проблем на сивата икономика обаче е в това, че изкривява нормалната пазарна среда и прави по-
конкурентни точно некоректните. 
Свързването на касовите апарати с Националната агенция по приходите, касовите плащания, както и достъпът до 
кредитите и досиета на ревизираните фирми помагат за намаляването на неформалната икономика. 
Според експерти плащането на фирмите към държавните институции за социални и данъчни цели трябва да става с 
платежно нареждане. Това ще икономиса голям финансов ресурс в бизнеса от порядъка на 50 - 60 млн. лева, показвали 
направени сметки. 
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