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Асоциация на индустриалния капитал в България днес в медиите 
 
Агенция Фокус 
 
√ Васил Велев: За Европейския съюз всички райони в страната ни са слабо развити 
http://www.focus-news.net/?id=n1497122 
Инвестиционните проекти в ЕС трябва да са насочени към сближаване на регионите, тоест към по-слабо 
развитите региони да се насочват повече инвестиции. Това каза в интервю за Агенция „Фокус” Васил Велев, 
заместник-председател на Икономическия и социален съвет и председател на Асоциацията на индустриалния 
капитал. Икономическият и социален съвет ще представи резолюцията, която е приел във връзка с Акта за 
единния пазар от 10.30 часа, 28 февруари.  
„Всъщност всичките ни райони са слабо развити и за европейския аршин различията между тях не се 
забелязват, тъй като всички попадат в категорията на слабо развитите, това ни е нивото като БВП, 
произвеждан от тях и като производителност”, посочи Велев. Той посочи, че в резолюцията, приета от 
Икономическия и социален съвет във връзка с Акта за единния пазар, се отделя внимание на 
несправедливото разпределение на емисионни квоти по отношение на новите членове, неотчитащо 
спецификата в индустриалната структура.  
„За нас се предвижда едно много голямо намаление в тези квоти – над 40% намаление спрямо 1988 година”, 
посочи Велев. 
 
www.news.bg 
 
√ И Зимбабве ни изпреварили с е-правителство 
http://news.ibox.bg/news/id_1425675324 
В България са достъпни само три електронни административни услуги, а в Естония - 700, там даже 
издаването на международен паспорт се поръчва онлайн. 
В Зимбабве, където половината от населението е неграмотно, функционира централна информационно-
електронна система, а у нас още обсъждаме бъдещи проекти. 
Това бе констатирано при представянето на проекта за електронно правителство по време на Националния 
съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Директорът на дирекция „Електронно управление" в Министерството на транспорта Валери Борисов сподели 
треговата си, че Търговският регистър, Регистърът по Булстат, Регистърът на юридическите лица с нестопанска 
цел, Имотният регистър, както и архивът със свидетелствата за съдимост на ВСС все още не са предадени за 
обработка като база данни към електронното правителство. 
Изчислено е, че това ще донесе икономии над 80 милиона лева за граждани, бизнес и администрация 
годишно при електронизацията на 20-те ключови услуги, обясни Борисов. 
Икономията е пресметната при средните заплати от 500-600 лева в администрацията. Една електронна услуга 
коства 5 минути на администрацията, а на гражданина му спестява 2 часа.  
Директорът заяви, че до края на 2012 г. трябва да стане факт електронната идентификация на българския 
гражданин.  
От своя страна председателят на АИКБ Васил Велев коментира, че електронното правителство неминуемо ще 
доведе до съкращения в администрацията, а оттам и до преструктуриране на работните ресурси. 
Компютрите не пият уиски и не се возят на яхта, корупцията се бори по-ефективно с електронно правителство, 
отколкото със сересета или с БОРКОР, подчерта Велев. 
 
www.3e-news.net 
 
√ Бизнесът настоява за е-правителството, което се бори по-ефективно с корупцията  
http://3e-news.net/economy/item/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-
%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5-
%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%
D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-
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http://3e-news.net/economy/item/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0.html


%D0%BF%D0%BE-%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%81-
%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0.html 
Компютрите не пият уиски и не се возят на яхта, затова електронното правителство се бори по-ефективно с 
корупционните практики в администрацията, отколкото със СРС-та или с Център за противодействие и 
превенция на корупцията и организираната престъпност (БОРКОР). Това коментира председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев при представянето на проекта за е-
правителство по време на  Националния съвет на асоциацията. 
Според него електронизацията на услугите неминуемо ще доведе до съкращения в администрацията, а оттам 
и до преструктуриране на работните ресурси. 
Представители на бизнеса у нас обясниха, че в България към момента има само 3 електронни 
административни услуги. За сравнение те посочиха Естония, където хората иматдостъп до над 700 услуги по 
интернет и дори поръчват международните си паспорти онлайн. Другият пример беше Зимбабве, където 
половината от населението е неграмотно, но в страната функционира централна информационно-електронна 
система. 
Стратегията за електронното правителство беше представена от Валери Борисов, директор на дирекция 
„Електронно управление” в Министерството на транспорта. Той беше принуден повече от час да отговаря на 
критичните забележки на  бизнеса по този въпрос. 
Борисов обясни, че има сериозни притеснения, защото Търговският регистър, Регистърът по Булстат, 
Регистърът на юридическите лица с нестопанска цел, Имотният регистър, както и архивът със свидетелствата 
за съдимост на ВСС все още не са предадени за обработка като база данни към електронното правителство. 
По думите му според изчисленията, които са направени, пускането на 20 ключови услуги онлайн ще спестява 
над 80 млн. лв. гоишно на граждани, бизнес и администрация. Борисов обясни още, че една такава услуга ще 
отнема 5 минути на администрацията, а на гражданите ще се спестяват поне 2 часа. Той поясни, че до края на 
2012 г. трябва да стане факт електронната идентификация на българския гражданин. 
Представителите на асоциацията обаче останаха недоволи от реализацията на проекта и бяха категорични, че 
ще търсят и други работодателски асоциацииза коментар по въпроса. Те ще търсят евентуално и среща с 
премиера Бойко Борисов, с когото да обсъдят този въпрос, защото според тях е-правителство е изключително 
важно за бизнес климата у нас.  
По време на националния съвет бяха разгледани приоритетите на АИКБ за тази година. Приети бяха и нови 
членове в организацията, сред които  „Софийска вода” АД. 
Представителите на бизнеса дадоха и насоки за предстоящата среща с вицепремиера и министър на 
финансита Симеон Дянков. Той е поканил ръководството на АИКБ на среща, за да обсъдят заедно проекта на 
Пакт за финансова стабилност, който да стабилизира и да направи предсказуема финансовата политика на 
страната ни в дългосрочен 
план. 
 
www.money.bg 
 
√ Зимбабве е преди нас по въвеждане на електронни услуги 
http://money.bg/news/id_641075249 
България изостава дори и от Зимбабве по въвежданена електронни услуги. У нас са достъпни амо три 
електронни административни услуги, а в Естония са 700. В една от най-бедните африканскидържави където 
половината от населението е неграмотно, функционира централна информационно-електронна система, а в 
България все още обсъждаме бъдещи проекти. 
Това бяха само част от недоволните гласове, които прозвучаха при представянето на проекта за електронно 
правителство, с което започна вчера Националният съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ). 
Стратегията за електронно правителство представи пред форума Валери Борисов, директор на дирекция 
„Електронно управление" в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, но 
държавният служител бе принуден дълго, повече от час да отговаря на въпроси и критични бележки. 
Направихте ли анкета сред гражданите и фирмите какво очакват от електронното правителство? Обърнахте 
ли се към структурираното представителство на бизнеса в България? Как гарантирате, че държавните 
служители няма да саботират онлайн услугите? Има ли координация между всички министерства, чиито 
услуги следва да са онлайн в ХХІ век в родината на Джон Атанасов? 
Валери Борисов сподели треговата си, че Търговският регистър, Регистърът по Булстат, Регистърът на 
юридическите лица с нестопанска цел, Имотният регистър, както и архивът със свидетелствата за съдимост на 
ВСС все още не са предадени за обработка като база данни към електронното правителство. 

http://money.bg/news/id_641075249


Изчислено било, че то щяло да донесе икономии над 80 милиона лева за граждани, бизнес и администрация 
годишно при електронизацията на 20-те ключови услуги, обясни Борисов. Икономията е пресметната при 
средните заплати от 500-600 лева в администрацията. Една електронна услуга коства 5 минути на 
администрацията, а на гражданина му спестява 2 часа. Директорът заяви, че до края на 2012 г. трябва да 
стане факт електронната идентификация на българския гражданин. 
Националният съвет на АИКБ обаче не остана доволен от развитието на проекта за електронното 
правителство. Намира, че то е особено важно за бизнес климата у нас и ще потърси мнението и на другите 
работодателски организации за евентуална среща с министър-председателя. 
Компютрите не пият уиски и не се возят на яхта, корупцията се бори по-ефективно с електронно правителство, 
отколкото със сересета или с Боркор, обобщи председателят на АИКБ Васил Велев. Електронното 
правителство неминуемо ще доведе до съкращения в администрацията, а оттам и до преструктуриране на 
работните ресурси. Ние сме призвани да бъдем в подкрепа и да помагаме, но и да бием камбаната за 
проекти като този, в който изоставането бие на очи. 
Националният съвет разгледа и приоритетите за 2011 г. и прие нови членове на Асоциацията, сред които и 
„Софийска вода" АД. Присъстващите дадоха пълномощия и насоки за срещата с вицепремиера и финансов 
министър Симеон Дянков. Той е пратил покана до ръководството на АИКБ да обсъдят заедно проекта на Пакт 
за финансова стабилност, който да стабилизира и да направи предсказуема финансовата политика на 
страната ни в дългосрочен план. Националният съвет на АИКБ отчете и напредъка по изпълнението на проект 
„Ограничаване и превенция на неформалната икономика". 
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√ Зимбабве е преди нас по въвеждане на електронни услуги 
http://novini.dir.bg/news.php?id=8085120 
При нас са достъпни само три електронни административни услуги, а в Естония - 700, стана ясно по време 
на обсъждане на електронното проватилство, олганизирано от Асоциацията на индустриалния капитал в 
България 
България изостава дори и от Зимбабве по въвежданена електронни услуги. У нас са достъпни амо три 
електронни административни услуги, а в Естония са 700. В една от най-бедните африканскидържави където 
половината от населението е неграмотно, функционира централна информационно-електронна система, а в 
България все още обсъждаме бъдещи проекти.Това бяха само част от недоволните гласове, които прозвучаха 
при представянето на проекта за електронно правителство, с което започна вчера Националният съвет на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).  
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√ Работодатели зоват министър-председателя на разговор за електронното правителство 
http://www.speshno.info/news.php?id=189962 
В България са достъпни само три електронни административни услуги, а в Естония - 700, там даже 
издаването на международен паспорт се поръчва онлайн. В Зимбабве даже, където половината от 
населението е неграмотно, функционира централна информационно-електронна система, а у нас още 
обсъждаме бъдещи проекти! Такива недоволни гласове прозвучаха при представянето на проекта за 
електронно правителство, с което започна вчера Националният съвет на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ). 
Стратегията за електронно правителство представи пред форума Валери Борисов, директор на дирекция 
"Електронно управление" в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, но 
държавният служител бе принуден дълго, повече от час да отговаря на въпроси и критични бележки. 
Направихте ли анкета сред гражданите и фирмите какво очакват от електронното правителство? Обърнахте 
ли се към структурираното представителство на бизнеса в България? Как гарантирате, че държавните 
служители няма да саботират онлайн услугите? Има ли координация между всички министерства, чиито 
услуги следва да са онлайн в ХХІ век в родината на Джон Атанасов? 
Валери Борисов сподели треговата си, че Търговският регистър, Регистърът по Булстат, Регистърът на 
юридическите лица с нестопанска цел, Имотният регистър, както и архивът със свидетелствата за съдимост 
на ВСС все още не са предадени за обработка като база данни към електронното правителство.Изчислено 
било, че то щяло да донесе икономии над 80 милиона лева за граждани, бизнес и администрация годишно 
при електронизацията на 20-те ключови услуги, обясни Борисов. Икономията е пресметната при средните 
заплати от 500-600 лева в администрацията. Една електронна услуга коства 5 минути на администрацията, а 
на гражданина му спестява 2 часа. Директорът заяви, че до края на 2012 г. трябва да стане факт електронната 

http://novini.dir.bg/news.php?id=8085120
http://www.speshno.info/news.php?id=189962
http://www.speshno.info/news.php?id=189962


идентификация на българския гражданин. Националният съвет на АИКБ обаче не остана доволен от 
развитието на проекта за електронното правителство. Намира, че то е особено важно за бизнес климата у 
нас и ще потърси мнението и на другите работодателски организации за евентуална среща с министър-
председателя.Компютрите не пият уиски и не се возят на яхта, корупцията се бори по-ефективно с 
електронно правителство, отколкото със сересета или с Боркор, обобщи председателят на АИКБ Васил Велев. 
Електронното правителство неминуемо ще доведе до съкращения в администрацията, а оттам и до 
преструктуриране на работните ресурси. Ние сме призвани да бъдем в подкрепа и да помагаме, но и да 
бием камбаната за проекти като този, в който изоставането бие на очи.Националният съвет разгледа и 
приоритетите за 2011 г. и прие нови членове на Асоциацията, сред които и "Софийска вода" АД. 
Присъстващите дадоха пълномощия и насоки за срещата с вицепремиера и финансов министър Симеон 
Дянков. Той е пратил покана до ръководството на АИКБ да обсъдят заедно проекта на Пакт за финансова 
стабилност, който да стабилизира и да направи предсказуема финансовата политика на страната ни в 
дългосрочен план. Националният съвет на АИКБ отчете и напредъка по изпълнението на проект 
"Ограничаване и превенция на неформалната икономика". 
 
www.dnesplus.bg  
 
√ И Зимбабве ни изпреварили с е-правителство 
http://www.dnesplus.bg/RegionNews.aspx?n=522365 
В България са достъпни само три електронни административни услуги, а в Естония - 700, там даже издаването 
на международен паспорт се поръчва онлайн. 
В Зимбабве, където половината от населението е неграмотно, функционира централна информационно-
електронна система, а у нас още обсъждаме бъдещи проекти. 
Това бе констатирано при представянето на проекта за електронно правителство по време на Националния 
съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Директорът на дирекция „Електронно управление" в Министерството на транспорта Валери Борисов сподели 
треговата си, че Търговският регистър, Регистърът по Булстат, Регистърът на юридическите лица с нестопанска 
цел, Имотният регистър, както и архивът със свидетелствата за съдимост на ВСС все още не са предадени за 
обработка като база данни към електронното правителство. 
Изчислено е, че това ще донесе икономии над 80 милиона лева за граждани, бизнес и администрация 
годишно при електронизацията на 20-те ключови услуги, обясни Борисов. 
Икономията е пресметната при средните заплати от 500-600 лева в администрацията. Една електронна услуга 
коства 5 минути на администрацията, а на гражданина му спестява 2 часа. 
Директорът заяви, че до края на 2012 г. трябва да стане факт електронната идентификация на българския 
гражданин.  
От своя страна председателят на АИКБ Васил Велев коментира, че електронното правителство неминуемо ще 
доведе до съкращения в администрацията, а оттам и до преструктуриране на работните ресурси. 
Компютрите не пият уиски и не се возят на яхта, корупцията се бори по-ефективно с електронно правителство, 
отколкото със сересета или с БОРКОР, подчерта Велев. /News.bg 
 
www.e-79.com  
 
√ Работодатели искат среща с премиера за електронното правителство 
http://www.e-79.com/?news_id=33748 
В България са достъпни само три електронни административни услуги, а в Естония – 700, там дори издаването 
на международен паспорт се поръчва онлайн. В Зимбабве даже, където половината от населението е 
неграмотно, функционира централна информационно-електронна система, а у нас още обсъждаме бъдещи 
проекти. Такива недоволни гласове прозвучаха при представянето на проекта за електронно правителство, с 
което започна в петък Националният съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).  
Стратегията за електронно правителство представи пред форума Валери Борисов, директор на дирекция 
„Електронно управление” в Министерството на транспорта. Той сподели тревогата си, че търговският 
регистър, регистърът по Булстат, регистърът на юридическите лица с нестопанска цел, имотният регистър, 
както и архивът със свидетелствата за съдимост на ВСС все още не са предадени за обработка като база данни 
към електронното правителство. 
Изчислено било, че то щяло да донесе икономии над 80 милиона лева за граждани, бизнес и администрация 
годишно при електронизацията на 20-те ключови услуги, обясни Борисов. Директорът заяви, че до края на 
2012 г. трябва да стане факт електронната идентификация на българския гражданин.  
Националният съвет на АИКБ обаче не остана доволен от развитието на проекта за електронното 
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правителство. Намира, че то е особено важно за бизнес климата у нас и ще потърси мнението и на другите 
работодателски организации за евентуална среща с министър-председателя. 
Електронното правителство неминуемо ще доведе до съкращения в администрацията, а оттам и до 
преструктуриране на работните ресурси, ще намали корупцията, възможностите за искане и даване на 
рушвети, категорични са от АИКБ. 
 
***  
Други публикации 
 
Вестник Дневник 

 
√ Годината започна с намаляващи лихви за бизнеса 
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/02/27/1051162_godinata_zapochna_s_namaliavashti_lihvi_za_biznesa/ 
Годината започна с намаляващи лихви за бизнеса за новоотпуснати кредити, показват данните на БНБ от 
лихвената статистика за януари. В същото време лихвите по депозитите, които са един от определящите 
фактори за цената на ресурса за кредитиране, постепенно паднаха до нивата си отпреди депозитната война, 
като се задържат устойчиви и без съществени изменения. 
Лихвите по кредитите за бизнеса в левове са най-ниски от 2007 г. насам, като се понижават до равнището си 
от времето на кредитния бум. По думите на банкери през последните две тримесечия на миналата година и в 
момента банките са влезли отново в остра конкуренция за качествените клиенти в корпоративния сектор, тъй 
като броят им в условията на криза е ограничен. Именно тези качествени клиенти, които са стабилни, сега 
получават кредити с лихва от порядъка на euribor + 2-3%, посочват банкери. В момента euribor на годишна 
база е около 1.8%. 
Цената е сходна с тази отпреди кризата. Проблемът според банкери е, че не може да се намерят достатъчно 
на брой клиенти, които да поемат възможността за финансиране. Защото по-голяма част от потенциалните 
клиенти все още не са сигурни, че е дошъл моментът за възстановяване на инвестиционни проекти, и 
изчакват по-категорично потвърждение на данните за ръста на БВП от последното тримесечие на 2010 г., 
когато беше отчетено повишение от 1.7%. 
В евро лихвите за корпоративните заеми през януари също отчитат спад, след като два поредни месеца 
преди това имаха известно покачване. Сега на месечна база са по-ниски, а спрямо година по-рано корекцията 
е с 0.06 процентни пункта нагоре. Още при излизането на декемврийските данни банкери коментираха 
повишението като по-вероятна временна флуктуация и обясниха, че покачването на месечна база може да 
бъде предизвикано от различни фактори с недълготраен ефект. 
Ако такова движение има четири-пет поредни месеца, тогава биха могли да се търсят по-дълбоки причини. 
Това важи и за моменти на понижения. Но като цяло и при фирмените, и при заемите за домакинствата се 
запазва оформилата се тенденция за понижение на лихвените нива на годишна база. 
При заемите в банкирането на дребно картината е по-разнообразна, като движенията обаче не са резки. 
Годишният процент на разходите (ГПР включва освен лихва и всички такси и комисионни по кредита) 
намалява за жилищните кредити в евро и за потребителските в левове както на годишна, така и на месечна 
база до съответно 8.65% и 13.52%. 
При обратния вариант на валутата - по ипотеките в левове, ГПР през януари се задържа на същото ниво като 
през декември (8.97%), а по евровите потребителски се увеличава (12.08%). Лихвите по жилищните заеми в 
евро трети пореден месец се задържат под 8%, като намалението на месечна база е незначително - с 0.06 пр. 
п. При потребителските заеми също има леки разнопосочни движения - тези в левове намаляват, а в евро 
поскъпват. 
Лихвите по депозити в левове за граждани трети пореден месец се задържат на ниво 5.84%. Тези в евро 
отчитат спад (до 4.93%), но темповете на намаление не са такива, каквито наблюдавахме от есента на 2009 г. 
Така постепенно лихвите се върнаха на нивата отпреди депозитната война. Задържането им в последните 
два-три месеца и бавният им спад потвърждават прогнозите, че за първото тримесечие на тази година 
лихвите по срочните депозити ще останат без съществена промяна, като е възможно минимално понижение. 
Това се посочваше в последното издание на "Икономически преглед" на БНБ. Основания за прогнозата са 
високата ликвидност на банковата система и очакваната относително слаба кредитна активност на банките. 
Стабилизирането на лихвите по депозитите вероятно ще ограничава понижението на лихвените проценти по 
кредитите, посочват от централната банка. От БНБ допълват и че се запазва значителната несигурност по 
отношение на динамиката на лихвите в краткосрочен хоризонт. 
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√ Достъпът до търговския регистър ще се решава след анализ и прожекция 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/02/27/1051146_dostuput_do_turgovskiia_registur_shte_se_reshava_sled/ 
Съдбата на търговския регистър ще се реши на 24 март след анализ и публична прожекция. Дали пълната 
информация за фирмите ще остане достъпна за всички, както е сега, дали за ползването й ще е необходима 
проста регистрация, както предлага Министерството на правосъдието, или фирмените дела ще бъдат 
затворени и с тях ще разполагат само избрани професии, както иска Емил Радев от ГЕРБ. Това са вариантите, 
които обсъди парламентарната правна комисия. 
Само преди две седмици идеята на Радев беше одобрена на второ четене от комисията при промените в 
Закона за търговския регистър. Гласуването на текстовете обаче не беше завършено и председателят на 
комисията Искра Фидосова се върна към темата с публичността на данните за фирмите. Тя и колегите й 
подложиха на разпит шефа на Агенцията по вписванията Виолета Николова. 
Тя трябваше да защити проекта на правосъдното министерство, който оставя всеобщия достъп до фирмените 
дела, но изисква регистрация на потребителите. "При нас непрекъснато постъпват сигнали, че вписванията на 
дружествата се бавят по 45 дни, дори по два месеца. Ако сега въведем нещо ново, при кашата, която сте 
забъркали, рискуваме да стане още по-лошо", обърна се Фидосова към Николова. 
Фидосова реши да подходи прагматично към вземането на решението за публичността на регистъра. 
Тя прекъсна на няколко пъти Николова, която искаше да обясни, че е по-добре всички да имат достъп до 
фирмените дела след регистрация, защото така ще се постигне баланс между защитата на личните данни и 
публичността. "Оставете тия приказки за баланс. При тоя батак в регистъра кое е по-лесно и по-евтино - да 
издадете сертификати за достъп на 5 млн. граждани или на 10 хил. представители на определени професии", 
попита Фидосова шефа на агенцията и извади елката. 
За няколко минути дългогодишният нотариус изчисли, че във всяка служба на търговския регистър ще 
постъпят 166 хил. заявления за получаване на сертификат за достъп, или по 6600 на служител. "Това са 137.5 
работни дни, и то ако правите само това. Елементарната аритметика показва, че е абсурдно", констатира 
Фидосова. 
След като тя приключи със сметките, депутатът Емил Радев призна, че най-добрият вариант е да не се 
ограничава достъпът, а да се заличат копията от лични карти, спесимени от подписи, брачни свидетелства и 
нотариални актове, приложени по фирмените дела. "За съжаление ми беше казано, че това ще е много 
скъпо", каза Радев, но не знаеше сума. 
Тогава Фидосова възложи на Агенцията по вписванията анализ на ситуацията, цената и ефекта от промените в 
трите им варианта. "На 24 март вземаме прожекционния апарат, излизаме пред хората и показваме какво в 
регистъра ще се вижда и какво не. Важно е да има ефект от тази работа, няма да ме питат и да се червя", 
заяви тя. 
 
вестник Пари 
 
√ Българите са оптимисти за икономиката, но доверието към правителството спада 
http://pari.bg/static/pdf/pages/04.pdf 
 
√ Можеше да е по-лошо, ама можеше да е и по-добре 
http://pari.bg/static/pdf/pages/02.pdf 
 
√ Северозападният район в България продължава да е най-бедният в ЕС 
http://pari.bg/static/pdf/pages/03.pdf 
 
√ Пактът за финансова стабилност има подкрепата на всички без БСП 
http://pari.bg/static/pdf/pages/08.pdf  
 
 
вестник Монитор 
 
√ Владислав Горанов, зам.-министър на финансите: ВНАСЯМЕ ДАНЪЦИ ПРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛИ ОЩЕ ТАЗИ 
ГОДИНА 
http://www.monitor.bg/article?id=281711 
Завършил е Стопанската академия „Димитър Ценов” в Свищов, специалност икономика  
Магистър е по счетоводство и контрол  
Бил е директор на дирекция „Финансова политика” към Министерството на земеделието, горите и аграрната 
реформа  
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Оглавявал е отдел „Социални разходи” към Министерството на финансите  
В момента е зам.-министър на финансите и е с ресорите бюджет, държавни разходи, финанси на общините и 
държавно съкровище  
- Г-н Горанов, какви са ефектите, които очаквате, от забраната на плащанията в брой над 15 000 лв.? Защо 
се наложи да бъде повишен първоначално предложеният таван от 5000 лв.?  
- Това беше компромисът, който трябваше да се направи с желанието на парламентарната група на ГЕРБ. 
Депутатите считаха, че ограничението от 5000 лв. може да създаде затруднения в нормалния стопански 
оборот. Нашата идея до последно беше, че ограничението спокойно може да бъде 5000 лв., тъй като 
традиционното крайно потребление може да се ограничи в рамките на този размер в кеш. С тази сума реално 
може да се купи дори стар лек автомобил. Така или иначе с ГЕРБ се обединихме за таван от 15 000 лв. Най- 
големите ефекти, които се очакват, са свързани с невъзможността или ограничаването на възможността за 
злоупотреби с данъци и най-вече с ДДС. Досега многократно при данъчни ревизии, когато се претендира 
възстановяване на ДДС, огромни по обем плащания се доказваха с разходни касови ордери за милиони. Това 
беше предпоставка за създаването и съществуването на схеми за източване на ДДС. С този закон и 
наказателните разпоредби към него вече няма как при една данъчна проверка да се доказва съществуването 
на определено плащане с подобен документ. Това става наказуемо. Тогава никой не би си позволил да търси 
някакъв данъчен ефект за себе си, защото глобата ще бъде до 50% от сумата, за която е извършено плащане в 
брой. Надяваме се така сивите обороти в икономиката да бъдат намалени.  
- При какви условия би могло изрично да се приеме плащането на заплатите също да става само по банков 
път? Какви са пречките това да бъде въведено сега?  
- Може би обществото, и в частност политиците, не беше подготвено за такава мярка. Въвеждането на 
задължение за плащане само по безналичен път на възнагражденията би имало още по-сериозно отражение 
относно възможността за възникване на сиви обороти в икономиката и избягването на плащане на данъците. 
Основният аргумент, който изтъкнаха колегите от парламента и който нямаше как да не приемем, е свързан с 
обстоятелството, че не навсякъде в България има развита система от платежни услуги, която да дава 
възможност за неограничен достъп до средствата на гражданите. С развитието на платежните услуги ще 
можем отново да поставим тази тема, въпреки че дори „Български пощи” са регистриран оператор на 
безналични плащания и можеше с неголеми затруднения още сега да се приеме подобна мярка. В крайна 
сметка преценихме, че рисковете от прибързаното решение са повече, отколкото предимствата. Така или 
иначе не сме се отказали от мерките в тази посока, които да ограничат потребителския кеш, откъдето 
всъщност тръгва сивият оборот. Подобна стъпка е идеята в Закона за ограничаване на плащанията в брой 
всякакъв вид задължения към бюджета и бюджетните организации да се заплащат чрез картови 
разплащания чрез монтиране на ПОС автомати.  
- Всъщност в момента понякога таксите на банките превишават размера на самите плащания.  
- Таксите на банките са големи, защото поддържането на инкасо услугите, на наличности в брой, на работни 
места и офиси изисква значителни инвестиции, които оправдават високите такси. Затова идеята е съвместно с 
търговските банки поетапно да се въведе в държавните ведомства възможността да се плаща с ПОС 
автомати. Освен това предлагаме бюджетът да поеме транзакцията, така че нито институцията, която 
получава съответното публично вземане, нито държателят на картата да не бъдат ощетявани от избора на 
тази безналична форма на разплащане.  
- Очаква се въвеждането на услугата да стане поетапно, но остава проблемът с дългосрочните договори на 
банките с институциите, които са за по 3-4 години. Кога все пак услугата ще бъде масово достъпна?  
- Този въпрос стои и ние търсим сътрудничество с търговските банки. Техните договори за обслужване са 
свързани с определени параметри и инвестиции, които държавата не може да неглижира. Тя или трябва да ги 
поеме, което е безсмислено, или да приеме, че тези ангажименти с търговските банки ще бъдат наложени на 
места, където се подновяват договорите или се сключват нови. Т.е. ПОС терминали ще има там, където се 
сключват нови договори. Още тази година ще бъдат въведени на някои места, но не са финализирани 
преговорите с банките за цената, на която правителството ще заплаща тези такси. Едни от първите места ще 
бъдат офисите на местни данъци и такси в столицата. Работи се много усилено и в офисите на НАП да бъде 
въведена пилотно тази възможност.  
- Банките ще поемат ли разходите за оборудването, каквато беше първоначалната идея?  
- И сега банките предлагат при определени условия на търговците да монтират в своя обект ПОС устройство, 
което приема плащанията към търговеца при определени такси и комисионни. Точно това е параметърът, 
който уточнява Министерството на финансите с банките. Предлагаме им техническата инвестиция, която не е 
нито толкова голяма, нито толкова малка. Но бизнес моделът трябва да бъде обвързан така, че да бъдат 
защитени интересите и на фиска, и на гражданите, които няма да се налага да плащат тези такси.  
- Общините отдавна настояват за процент от данъка върху доходите на физическите лица. Предвиждат ли 
се промени в Закона за местните данъци и такси тази година, с които да се удовлетвори това искане?  



- Проблемът за разпределение на данъчните приходи между републиканския бюджет и местните бюджети е 
въпрос и на съотношението на ангажиментите, които имат правителството и местните власти. Аргументите, с 
които искаме да свържем мястото на възникване на определен доход и местния бюджет, са същите, заради 
които би трябвало да сме против подобна мярка. Когато доходът се генерира на икономически по-развити 
места и се създаде зависимост той да остава там, тогава публичните услуги и инфраструктурата в съответната 
община са много по-добри. Това води до свръхконцентрация на население на тази територия, а периферните 
и икономически по-ниско развити региони страдат. Държавата пък ще е загубила част от инструментите си за 
преразпределяне и налагане на по-хармонично развитие. Всички ангажименти, свързани със социалната 
защита, здравеопазването, образованието, са ангажименти на централно ниво и трябва да бъдат гарантирани 
на територията на цялата държава. В този смисъл ресурсът е необходим, за да може да се гарантира 
изпълнението на тези отговорности. В момента, в който децентрализираме ресурса, трябва да 
децентрализираме и социалните услуги. Затова в рамките на съществуващите ставки и действаща данъчна 
политика подобна релокация на ресурси от централната към местната власт не може да бъде реализирано в 
краткосрочен период.  
- Миналата година НАП започна кампания, с която уведомява служителите на министерства и ведомства за 
„забравени” глоби, данъци и осигуровки. Доколко е сериозен проблемът с тези просрочени плащания?  
- Задълженията за декларирани и невнесени данъци са относително малко. Проблемът с разкриването и 
събирането на данъчните задължения се свежда до недеклариране или до опит за избягване на 
декларирането и внасянето на данъците. Т.е. въпросът е не да се припомня на данъчно задлъжнелите лица 
техният дълг, а по-скоро да се разкриват недекларираните доходи.  
- Някои министерства все още имат дългове към бизнеса, макар и по-малки в сравнение с 2010 г. Ще бъдат 
ли търсени нови механизми за изчистване на тези задължения, подобни на този през Българската банка за 
развитие (ББР)?  
- През 2009 г. бяха предложени редица механизми за преодоляване на натрупаните през годините проблеми 
с разплащането. През 2011 г. не планираме подобни мерки. Общите разходи по бюджета са около 25-26 
млрд. лв. и всяко министерство и ведомство има бюджет, с който е длъжно да покрива ангажиментите, които 
поема или вече е поело. Би било недисциплиниращо постоянно да се смята, че централно ще се търсят 
механизми за разплащане на натрупаните дългове от страна на ведомствата. В Закона за държавния бюджет 
за 2011 г. за първи път са предвидени и ограничения за размера на задълженията, които в края на годината 
министерствата могат да отчетат в счетоводствата си. Т.е. през 2012 г. те трябва така да ползват гласуваните в 
бюджета средства, че да не надхвърлят нивото на натрупаните задължения към средата на миналата година. 
Така че основният начин за изчистване на дълговете е строгата финансова дисциплина. 
 


