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Публикации за борбата със сивия бизнес 
 
Вестник Пари 
 
√ Звеното за борба със "спекулата" се смали до уебсайт 
http://pari.bg/static/pdf/pages/05.pdf 
 
√ Междуведомствен съвет ще се бори с прането на пари 
http://pari.bg/static/pdf/pages/06.pdf 
 
Вестник Сега 
 
√ Властта претопля стари мерки срещу изпирането на пари 
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=8582&sectionid=2&id=0000401 
Стари мерки срещу изпирането на пари, които се обсъждат години наред, са претоплени в проекта за 
стратегия за противодействие на изпирането на пари. Документът, по който са работили представители на 
всички власти и на неправителствени организации, ще бъде приет и от кабинета. 
Всички банкови сметки да влязат в централен информационен регистър, който се управлява от БНБ, предлага 
стратегията. Ваня Несторова от ВКП обясни, че в него няма да има информация за съдържанието им. Такива 
регистри имало в някои европейски страни. Регистърът би улеснил разследващите, тъй като в момента 
понякога събирането на банковата информация отнема по месец-два, каза Несторова. Същата идея бе 
записана в проект по ФАР с австрийско и холандско участие за укрепване на българската съдебна система и 
през май 2007 г. За 4 години обаче тя си остана само на хартия. Това вероятно ще се случи и с предложението 
да бъде създаден фонд, където да влиза процент от конфискуваните средства по дела за пране на пари и те 
да отиват за здравеопазване, образование и подпомагане на жертвите от престъпления. 
За 2010 г. малко над 15 млн. лв. са отнети в полза на държавата по дела за пране на пари. Не всички присъди 
обаче са влезли в сила. Други 6.7 млн. лв. пък са конфискувани с окончателен съдебен акт по дела на 
комисията "Кушлев". "Едва 5% от тези пари реално влизат в бюджета", обясни Георги Петрунов, изследовател 
във Фондация РискМонитор, координатор на проекта за стратегията. Причината е, че голяма част от 
конфискуваното имущество не са пари, а имоти, които не могат да бъдат продадени. Сериозен проблем по 
думите му е прехвърлянето на имущество на трети лица, преди да бъдат наложени запори и възбрани. 
Както и предшествениците си от последните 10 години вътрешният министър Цветан Цветанов подчерта, че 
"няма вече национална престъпност, има трансгранична престъпност". Затова разследванията били много 
сложни.  
В ЦИФРИ 
От 2006 г., когато е първата присъда за пране на пари (криминализирано през 1997 г.), до края на 2010 г. са 
прочетени общо 72 присъди. 14 са оправдателни, а 34 са резултат от споразумение с прокуратурата. 
Ефективно осъдени са 57 души, 46 са с условни присъди, а 28 са оправдани. Най-много от парите за изпиране 
идват от трафик на хора и сводничество, следвани от престъпленията, свързани с наркотици. 
 
√ Едва 14% от жалбите срещу лекари и болници са за корупция 
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=8582&sectionid=2&id=0000203 
Само 14% от общо 553 жалби, постъпили в агенция "Медицински одит" за миналата година, са за корупция, 
сочи годишният доклад на агенцията. Огромният процент от оплакванията на пациентите - 73 на сто, са били 
свързани с качеството на медицинското обслужване, лекарски грешки и затруднен достъп до лечение. 
В едва 9 на сто от проверените жалби обаче са установени лекарски грешки. При 13% е допуснато нарушение 
на медицинските стандарти за лечение, недобро качество на медицинската помощ е установено при 23% от 
случаите, а слабости в организацията на лечебния процес - при 38%. В 17 на сто от случаите не са открити 
нарушения. Най-честите нарушения са неинформиране на пациентите за процедурите, които ще им се правят, 
липса на достатъчно квалифицирани кадри, оборудване и апаратура. При инспекциите на болниците е 
установена и липса на ценоразписи за медицинските услуги. 
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През 2010 г. агенцията към здравно министерство направи и няколко тематични проверки. Едната от тях беше 
на дейността по трансплантациите, при която беше установено неспазване на медицинските стандарти в 
Правителствена болница и по-висока смъртност след присаждане на органи, отколкото в ЕС. Все още тече 
друга проверка - за смъртта на 4 деца с трансплантиран черен дроб в същата болница. 
НАПРЕЖЕНИЕ 
Агенцията провери и 23 клиники за инвазивна кардиология. Оказа се, че пациенти са приемани за лечение 
без нужда и са правени скъпи и рискови изследвания без достатъчно индикации, като по този начин се 
източва здравната каса. В резултат здравното министерство промени медицинския стандарт по инвазивна 
кардиология, който вече не позволява подобна свръхнатовареност на клиниките. Цените на клиничните 
пътеки за част от дейността на тези клиники пък бяха намалени. 
Това доведе до по-ниски бюджети на кардиоболниците за тази година. В отговор вчера лекари и сестри от 4-
те болници към Български кардиологичен институт, които са собственост на дистрибутора на лекарства 
"Търговска лига", спретнаха протест пред Министерския съвет срещу медицинските стандарти и орязването 
на бюджетите. Те предрекоха фалити на болниците, в които работят, и поискаха оставки. 
 
Вестник Дневник 
 
√ "Риск монитор": Изпраните през прехода пари се връщат като инвестиции 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/03/09/1056400_risk_monitor_izpranite_prez_prehoda_pari_se_vrushtat/   
Значителна част от средствата на организираната престъпност са били изнесени в чужбина по време през 
прехода, но през последните три години тези пари се връщат в страната като чуждестранни инвестиции. Това 
показва изследване на фондация "Риск монитор". То беше представено на обсъждане на проектостратегия за 
противодействие на изпирането на пари. 
"Прането на пари през фиктивни чуждестранни инвестиции разрушава конкурентната среда в България", 
смята Дафин Маламов от ДАНС. По данни на прокуратурата 37%, или 25 от общия брой присъди, свързани с 
пране на пари в периода 2006-2010 г., са за трафик на хора, сводничество и проституция. 
Софийският градски съд издава най-много оправдателни присъди и споразумения по дела, свързани с 
организирана престъпност и пране на пари, сочи проучване на "Риск монитор". 
Изследване на организацията показа, че 97% от българските фирми никога не са подавали сигнал за пране на 
пари, дори и да са станали свидетели. Причината е страх, недоверие в институциите или непознаване на 
закона. 
Стратегията предвижда да се създаде експертна група, която да подпомага институциите в борбата с прането 
на пари и да анализира проблема. В документа, написан от МВР и "Риск монитор", се предлага службите, 
които се занимават с разкриването на това престъпление, да имат електронен достъп до бъдещ централен 
регистър на банковите сметки и данъчните декларации. 
Авторите на идеята обясниха, че сметките ще си останат тайна, само ще се проверява кой къде има авоари. 
Това може да се проверява и сега, но отнема много време и е трудно. Подуправителят на БНБ Румен 
Симеонов предложи банките да бъдат задължени да искат от клиентите си информация за произхода на 
парите над определена сума. 
 
ИА БГНЕС 
 
√ П. Пенчев: Винаги сме били в Шампионската лига по корупция 
http://news.bgnes.com/view/906370   
"Корупционните механизми, според мен, не са променени по същество през годините, както външните, които 
съпътстват външните заеми и чуждите инвестиции, така и вътрешните". Това заяви в интервю за БГНЕС доц. 
Пенчо Пенчев. 
Той е автор на книгата "Как се наливаха основите - Към ранната история на българската корупция (1879 – 
1912)" на издателство "Рива". "Действително има усещане за "дежа вю" и сякаш всичко, което виждаме е 
вече преживяно. Никакви поуки от историята не са взети", допълни доц. Пенчев. "Имаме изключително висок 
праг на търпимост към корупцията, приемаме я като част от играта. Не намирам за вярна поговорката, че 
"рибата се вмирисва от главата". Поне що се отнася до корупцията в българското общество рибата е 
вмирисана отвсякъде", сподели още той. 
Началото на българската корупция е доста преди Освобождението. Османската империя е известна като 
болния човек на Балканите, а корупцията е толкова заразна болест, че нейните бацили твърдо лесно се 
предават на младото Княжество България. Създаването на българската държава овластява една част от 
българската интелигенция, която ражда един доста корумпиран политически модел. Още при обсъждането 
на Търновската конституция са пропуснати принципни неща, които дават възможност на корупцията да се 



развихри от най-ниското ниво до министър-председателя, каза още доц. Пенчев. В чл. 155 на Търновската 
конституция се казва, че министър може да бъде съден само, когато нанесе вреда на Княжеството за лична 
полза т. е. ако нанесе вреда в полза на трето лице той не може да бъде съден и по тази причина всички опити 
след Освобождението да се осъдят министри са неуспешни. През 1880 година е приет Закон за съдене на 
министрите, но резултатите клонят към нула. Трима министри от радославовото правителство, което 
управлява на границата между 19 и 20 век, са осъдени през 1903 година получават присъди, но не за 
корупция, а за политически престъпления, макар че това правителство е едно от емблематичните 
корупционни правителства в българската история. Сред сделките му са за т. нар. гнили вагони, хамбарната 
афера. На прага на 20 век в България пристигат 110 вагона, от които 74 са напълно негодни. Така наречената 
"афера с гнилите вагони" е реализирана от правителството на радославовистите. Пословични са и 
"хамбарната афера" на радославовистите, аферата "Шарл и Жан" и още много, много други... 
Първите сведения за корупция са на 9 юли 1879 и те засягат съдебната система. Това е едно от постоянните 
звена, което с основание е обвинявано за корупция и е силно политизирано. Там, където се изразходват 
големи обществени средства - строителство на железопътни линии, военни доставки, други обществени 
доставки и строежи - там са големите корупционни сделки, изтъкна доц. Пенчев. Освен това всичките 
скандали, които вървяха с имоти на министри не са непознати и след Освобождението. Имаме министър-
председател със 7 къщи в София и с няколко дворни места, с вили в Белово и Бяла, има министър-
председатели, ту хвалени, ту критикувани остро като Стефан Стамболов, които са спекулирали с имоти в 
София, понеже са знаели накъде ще се развива градоустройството и къде ще поскъпват имотите, те ги купуват 
евтино и ги продават скъпо, когато цената се повиши. След Освобождението купуването на изборите също е 
масова практика. Лично аз при работата си съм попадал на сметка за закупуването на изборите, в които е 
описано колко средства са изразходвани за музика и за черпене на гражданите, която се представя после на 
спечелилия изборите, за да я осребри, разказа доц. Пенчев. Тогава, когато неговата партия печели изборите с 
купуване на гласове, Петко Каравелов, който със сигурност не е корумпиран, казва : "По-добре така, 
отколкото диктатура". При договарянето на външните заеми в периода до 1912 също има редица детайли, 
които не са обществено достъпни, в които има лична заинтересованост, както на преговарящите от наша 
страна, така и на чужди преговарящи. До 1912 година информациите за корупция сред висшите държавници 
са многобройни, а техните лобистки идеи се прокарват при всяка една възможност. През март 1880 година 
във вестник "Витоша" се появява информация, че председателят на Окръжния съд в Берковица Иван Вазов 
принуждава някои от подчинените си да се подписват, че получават 90 франка, когато реално взимат 45. 
Неколкократно БНБ е раздавала на определени лица заеми при много ниски лихви или директно отпуска 
еднократни помощи. Дори изработката на медали за героите от Сръбско-българската война е поставена под 
съмнение, защото директно се избира изпълнителят без провеждането на търг. 
Не може да се твърди, че България е световен или европейски шампион по корупция, но при всички случаи 
винаги сме били в Шампионската лига. Според доц. Пенчо Пенчев мерките за борба с корупцията трябва да 
бъдат системни и дългосрочни и резултатите ще се появяват много бавно. Ако трябва да се започне от нещо 
това може да е повече прозрачност, повече гражданско общество и малко повече нетърпимост и една 
стабилна икономическа политика, която ще гарантира малко по-високи доходи. /БГНЕС 
 
***  
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
вестник Класа 
 
√ Светът влиза в нова рецесия, ако петролът стигне $140-150 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/161616_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82+%D0%B2%
D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0+%D0%B2+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B
5%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%B0%D0%BA%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%
D1%8A%D1%82+%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B5+%24140-150 
Евентуалното повишаване на цените на петрола до 140-150 долара за барел ще предизвика повторна рецесия 
в някои развити икономики. Това прогнозират икономистът Нуриел Рубини и анализатори от Deutsche Bank. 
Ако цената на петрола се повиши до нивата от лятото на 2008 г., до 140 долара за барел, някои от развитите 
икономики ще изпаднат в двойна рецесия, категоричен бе Рубини пред журналисти в Дубай, предаде 
„Блумбърг“. В САЩ, където растежът бързо се ускорява, при увеличение на цената на петрола между 15% - 
20% икономиката няма да изпадне в повторна рецесия, но растежът ще се забави отново. 
Рубини подчерта, че Европейската централна банка ще направи грешка, като повиши лихвените проценти 
твърде скоро. Глобалното икономическо възстановяване е крехко, а притиснатите от дългове страни от 
периферията на еврозоната се опитват да подобрят конкурентоспособността на износа си, категоричен бе 
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икономистът. Според експертите от Deutsche Bank развоят на ситуацията в момента зависи от това дали 
петролът поскъпва заради увеличено търсене, или заради намалено предлагане. Анализаторите на банката 
коментират, че ако изведнъж черното злато удари 150 долара за барел, светът ще се върне в зоната на нова 
рецесия.  
Бунтовете в Близкия изток и Северна Африка, където се намират повече от половината доказани нефтени 
залежи на планетата, изстреляха цената на суровия петрол Брент до 120 долара за барел, припомня 
агенцията.  
На фона на гражданската война в Либия между Муамар Кадафи и бунтовниците Goldman Sachs повиши 
прогнозата си за цената на сорта Брент за второто тримесечие на годината до 105 долара за барел. Според 
икономическия преглед на БНБ цената на черното злато ще се движи в нивата 90-110 долара през първото 
тримесечие на годината.  
Вчера, след два дни на спад, суровината отново пое нагоре. Цената на суровия петрол премина 105 долара за 
барел, а сортът Брент приближи 115 долара, показаха данни на „Блумбърг“. От ОПЕК се опитаха да успокоят 
пазарите, като официално съобщиха, че не планират извънредна среща. 12-членната група е преценила, че 
доставките засега са достатъчни. Анализаторите от Goldman Sachs обаче не са на същото мнение и твърдят, че 
ОПЕК тайно произвежда повече от договорената квота от месец ноември насам, посочи „Телеграф“. 
Изданието се позовава на Джеф Кюри, „петролен гуру“ на Goldman Sachs, според когото още преди шока 
около либийските доставки, Саудитска Арабия е увеличила добива си със 700 хил. барела дневно. През деня 
стана ясно още, че производството на петрол в Либия е спаднало с около 90%. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Финансист №1 прави спешни разчети заради поскъпването на горива и храни 
Дянков търси още пари за пенсии 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2011-03-10&article=360310 
План за повишаване на пенсиите заради рязкото поскъпване на горивата и храните е поръчал на екипа си 
вицепремиерът Симеон Дянков. Това разказаха за в. "Стандарт" от финансовото министерство. Новите 
разчети ще са  само за хората с най-ниски пенсии.  Анализът ще е готов в края на март, когато изтича и 
първото тримесечие от бюджет 2011 г. По думите на експерти, ако фискалната рамка позволява, пенсиите ще 
се увеличат от средата на годината.  
"Трябва да се види кои са най-засегнатите граждани от поскъпването на цените, обикновено това са 
пенсионерите и някои от по-ниско доходните категории, така че натам трябва да се насочи политиката", 
поясни Дянков пред БНТ.  Планът на ведомството му ще е готов в края на март, но окончателните резултати 
ще са ясни през април, подчертаха от финансовото ведомство. Самият Дянков споделил наскоро в 
неформален разговор с колеги, че в момента няма повод за притеснения за бюджета, научи още "Стандарт". 
Вицепремиерът обаче за пореден път заяви вчера, че до вдигане на минималната работна заплата в средата 
на годината няма да се стигне. "Понеже е година за избори, дайте сега да вдигнем всичко и да видим после 
как ще плащаме. Това наследихме през 2009 г., каза Дянков. "Законът е такъв, следващата година, ако има 
възможности, може да залегне увеличаване на минималната заплата", отсече финансовият министър.  
Неговият колега Тотю Младенов пък упорито смята, че бюджетът може да си позволи увеличение на 
миналата работна заплата с 30 лв. от 1 юли. Преди време социалният министър заяви, че заложеният ръст на 
икономиката от 3,5% за тази година дава основание да се мисли и за увеличение на пенсиите в средата на 
годината. Това е в правото на социалния министър, да настоява за ръст на доходите, коментира Дянков. 
Според него все пак е добре, че споровете между тях се водят в публичното пространство, а не някъде тайно 
в Министерски съвет. По думите на финансист номер 1 това е начин обществото да заема активни позиции и 
да се види кой какво мисли. 
Ако бюджетът не може да понесе увеличение на минималното месечно възнаграждение, откъде тогава ще се 
вземат пари за по-високи пенсии, коментира Ася Гонева от КНСБ. Според синдикатите ръстът на минималната 
работна заплата не се отразява на бюджета. Напротив, това означава да нараснат приходи от данъци и 
осигуровки, което пък да позволи и ръст на пенсиите, обясни Гонева. 
Все още е рано да се твърди, че ще има значим скок на цените, който да предизвика вдигане на пенсии и 
други доходи, коментира идеята Димитър Бранков, зам.-председател на БСК. По думите му голямото 
поскъпване на горивата е било миналата година, сега ръстът на цените бил по политически причини заради 
кризата в арабските страни. Според Бранков по-високите цени на горивата ще доведат до повече приходи от 
акцизи и ДДС. Това може да освободи ресурс за по-високи пенсии, минималната работна заплата обаче е 
редно да се промени от началото на следващата година, заключи Бранков. 
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Вестник Дневник 
 
√ Дянков не успя да събере нужната подкрепа за фискалния борд 
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/03/09/1056408_diankov_ne_uspia_da_subere_nujnata_podkrepa_za/ 
Финансовият министър Симеон Дянков не успя да осигури нужната подкрепа в парламента за предложения 
от него пакт за финансова стабилност, който трябва да бъде заложен в конституцията. Това стана ясно, след 
като приключи първата му поредица от срещи с лидерите на партиите. За да бъде приета промяна или 
допълнение в конституцията, са необходими три четвърти от всички народни представители, или общо 180 
души да гласуват "за". 
Последната партия, участвала в консултациите, бе БСП, като вчера ръководството й твърдо се обяви против 
предложенията на Симеон Дянокв, като заяви, че не решават конкретните икономически проблеми на 
държавата и целят само публичен ефект. 
"Фискалната дисциплина е инструмент, с който да се постигат цели като икономически растеж и нарастване 
на доходите. С този пакт си връзваме ръцете и няма да можем да водим фискална политика за години 
напред. Освен това ще гарантираме, че България ще остане най-бедната държава в Европейския съюз", каза 
лидерът на БСП Сергей Станишев след срещата с финансовия министър. 
Така след първия кръг совалки на Дянков до централите на парламентарно представените партии и 
проведените консултации с техните лидери пактът има твърдата подкрепа на 148 народни представители. 
Това е общият брой на депутатите от ГЕРБ, "Атака" и независимите, които са обявили твърдата си подкрепа за 
правителството и управляващата партия. Вчера обаче от "Атака" се отцепиха 4 депутати и тяхната позиция не 
е ясна. 
Под въпрос са ДПС, които засега отказват да заемат категорична позиция и са поискали допълнителен анализ 
за отражението на мерките и тяхното прилагане върху макроикономическото развитие. "Преди да получим 
анализ за отражението на тези мерки върху растежа и без да се запознаем с европейския опит в тази област, 
няма да коментираме предложенията. 
От финансовото министерство обещаха да проведем втора среща, на която да ни запознаят с резултатите от 
проучванията, които поискахме, но такава още не е насрочена", каза заместник-председателят на ДПС 
Алиосман Имамов. Ако партията му все пак даде подкрепата си, това ще осигури допълнителни 36 гласа, 
които ще са достатъчни за приемане на промени в конституцията. 
След първата среща в края на февруари "Синята коалиция" даде ясно да се разбере, че е твърдо против една 
от идеите и иска сериозно преформулиране на правилата в останалите мерки на пакта. Самият Дянков пое 
ангажимент за допълнителен анализ, с който да убеди не само ДПС, но и "Синята коалиция" в правилността 
на идеите си, така че с дясната партия и с ДПС ще има още един кръг от консултации, след които пактът може 
да получи още по-широка подкрепа. 
 
√ Гинка Чавдарова: Вместо към децентрализация вървим към централизация на местните бюджети 
http://www.dnevnik.bg/intervju/2011/03/09/1056271_ginka_chavdarova_vmesto_kum_decentralizaciia_vurvim/ 
Има ли вече яснота как общините приключиха финансовата 2010 г. и дали всички приеха бюджетите за 
2011 г.? 
- Почти всички общини приеха бюджетите си с изключение на 1-2 заради спорове с областните управи. 
Наследството от 2010 г. не учудва никого, че не е добро заради корекцията на държавния бюджет по средата 
на годината. Така завършихме с просрочени задължения от 193 млн. лв. главно към наши доставчици – на 
горива, електроенергия, дължим суми за снегопочистване за минали години и през последните месеци 
започнахме да трупаме за доставки на храни заради поскъпването им. 
По наши наблюдения това е една критична точка за дълговете, след която вече напрежението сред общините 
и техните доставчици нараства значително. В момента те с приоритет разплащат задълженията си, за да не 
блокира бизнесът сметките ни. 
Основно обаче от тази възможност се възползват лица, които сега са спечелили стари дела срещу общините 
за имоти. Около 40 са общините с блокирани сметки или с предупреждения. Затова е нормално приходите на 
местната власт от продажби на общинска собственост и други да са в отделна сметка и с тях да се погасяват 
такива претенции, а не да се блокират парите за детски градини и безработни. 
Освен този нов риск общините влизат в 2011 г. с орязаните държавни трансфери от миналата година, а за 
министерствата те са на нивата отпреди актуализацията на бюджет 2010. Това създаде допълнителни 
проблеми при формирането на местните бюджети за тази година и общините за пореден път са принудени 
да изтупват, общо взето, една пробита кошница от собствените им приходи, за да видят от какво евентуално 
да се отказва. 
Личи ли си по новите бюджети, че идват избори?  
- Общините не подходиха популистки, а реалистично. Няма необосновано вдигане на местните данъци или 
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такси. Въпреки опитите да се потърсят резерви от управление на собственост, от договори, в една трета от 
общините планират продължаване на спада в собствените си приходи. За разлика от 2010 спрямо 2009, 
където имаше спад от 300 млн. лева, сега въпреки разликите между отделните общини намалението се 
движи в рамките на 5-10%. 
При това се вижда, че са заложени по-високи приходи от имотния данък като абсолютна стойност, макар и не 
на равнището от 2009 г. Това се дължи на два фактора – единият е новата законова норма, според която при 
юридическите лица се избира за данъчна основа по-високата между отчетената стойност и данъчната оценка 
(това е малък резерв). Другият е макар и незначително увеличение от така наречения данък колиби, зад 
който обаче се криеха триетажни къщи с дворове по 3-4 дка и не плащаха нищо. 
Причината е, че данъчната оценка се определя от категорията населено място и дори палат да имаш, падаш 
под облагаемия минимум. Сега оттам ще има ниски приходи, но от много имоти. 
Досега основно ни хранеше т.нар. данък сделки – преди той формираше 70% от приходите, а сега делът му е 
паднал под 50%. Над 240 млн. е загубата от него. Общините са се убедили, че и с висока, и с ниска ставка, като 
няма сделки – няма. 
Шейсет процента от общините стоят на минималната ставка за данъка върху автомобилите. От туристически 
данък е планирана такава сума, каквото успяваха да съберат от таксата – 20 млн. лв. при досегашни около 16 
млн. В трудната 2011 г. общините не рискуват да вдигат таксите за детски градини и увеличават субсидиите за 
тях. Най-скъпата такса е 40 лева на месец, а издръжката е 130-170 лв. 
Голям прогрес за тази година е, че 45% от общините ще събират такса смет от фирмите на база количество. 
Тази тенденция ще се опитваме да я засилваме, независимо че не успяхме да измислим по-добър модел. В 
курортни райони може да се приложи примера на Слънчев бряг, при който хотелиерите плащат на 
почистващите фирми с ваучери, закупени от общината (и от количеството смет зависи колко ваучера са им 
нужни, бел. ред.). 
Проблем е при високите жилищни сгради – няма данни за обитаващите ги реално, няма жителство вече, в 
други държави ползват за отправна точка потреблението на ток или вода. Такъв е случаят с Гърция. У нас 
мерещите устройства са собственост на частни дружества. Законът трябва да предложи варианти, за да се 
избира. 
Общините също имат несъбрани вземания. Те пък колко са?  
- Нямаме обобщени данни, но местните ни данъчни служби, чиито правомощия се увеличиха, правят 
проверки къде неплатените данъци са заради затруднение и къде поради недобросъвестност. Длъжници са 
ни държавни структури. Навсякъде например Гранична полиция от години не си плащат нито данък за 
сградите, нито такси за битови отпадъци. 
Сезирали сме вътрешния министър и чакаме отговор. Някак си под сурдинка се приема, че като е държавна 
структура, може да не плаща. Тогава сметката я поема някой друг и това е местният бай Иван с великия доход 
от 230 лева пенсия или 300 лева заплата. 
И вие можете да ползвате частни съдебни изпълнители...  
- Разходите за тях обаче ни карат първо да използваме ревизии и принудително изпълнение, а след това да се 
върви към частните изпълнители като крайна мярка. При анализите данъчните служители казаха, че 
половината от задълженията са несъбираеми приходи заради икономическото състояние на длъжниците – 
фирмата е замразила производство, няма дейност... 
На общо събрание на сдружението на общините в началото на март посочихте, че вместо децентрализация 
на местните финанси се върви към централизация... 
- Две години имаше дебати по нов закон за местните данъци и такси, който трябваше да се приеме миналата 
година, да стабилизира собствената приходна база на общините, по-голяма част от средствата да остават на 
място. Нашето предложение беше 30% от данък общ доход да остава в общините, където ти си развиваш 
бизнеса, където ти е семейството. 
И друг данък бяхме склонни, но не се случи. Получи се обратна тенденция – на централизация. Докато по-
рано, в началото на мандата, от всеки 100 лева публичен ресурс 18 минаваха през общинските бюджети, сега 
общинското парче се стопи на 14 лв., при това при възлагане на нови отговорности. Старо наследство ни е да 
приемаме нови закони в рамките на същите ресурси. Примерът е с кучетата. Защо всяка община трябва да 
има приют, още повече че поддържката е по-скъпа от построяването му, а да не са на междуобщински 
принцип? 
Затова ли имаше информации, че тайно кметовете си прехвърлят кучетата? 
- Не, те сами се прехвърлят. Отиват, където има повече храна. Кучетата не знаят граници. Но това е само един 
от примерите.  
Като алтернатива ли искате закон за общинските финанси? 
- Трябва да се смени изцяло системата на финансиране. В България нямаме хоризонтално финансово 
изравняване. При него първо се тръгва от закона за местните данъци, за стабилна приходна база. Открояват 



се по-богатите общини – София, Варна, Пловдив. Техните високи приходи не отиват отново в централния 
бюджет, а по специален модел се пренасочват части към по-бедните. За най-бедните държавата си има 
отделни субсидии. 
А сега държавата дава субсидии към всички общини и всички ги държи еднакво бедни. Или различно бедни. 
Но субсидираме включително и София, и Варна. Знаем, че финансовата децентрализация е дълъг и сложен 
процес, но той стои на едно място. Трябва да се правят реални крачки. 
Има ли по-различни аргументи това правителство да не върви в тази посока? 
- Не. Аргументите винаги са скрити и явни. Сега няма явни. Единствено, че е криза и не е време за такова 
нещо. А всъщност точно кризата показа, че не може вече така. Отлаганият с десетилетия процес е повод за 
гнева на местните власти. С всяка нова власт те с удивление установяват, че де факто са наследили една 
остаряла не само по кройка, но и по съдържание на материала дреха, наречена местни финанси.  
Другият въпрос е, че общините са задължават да правят неща безплатно. Най-силна е реакцията срещу 
безплатното за мобилните оператори и енергийните дружества преминаване на тяхна инфраструктура през 
наша собственост. Как да обясним на данъкоплатците, че частни фирми ползват безплатно нещо, градено с 
техни пари? А икономическото министерство най-много защитаваше това с аргумента, че иначе услугите ще 
поскъпнат. 
Сега, като е безплатно за тези фирми, да не би услугите им да поевтиняват? Другият пример е за това как 
държавата реши да провежда енергийна политика, като освобождава от плащането на местни данъци за 10 
години. Такъв е случаят във Велико Търново. Е, с какво да оправят улиците?  С чужда пита помен не се прави! 
Ние искаме да надграждаме тази политика, но да можем да решаваме в каква степен и за какъв период да 
освобождаваме. 
Какво решение ще се търси за общинските болници? 
- След средата на март ни предстоят тежки срещи със здравната каса, комисията по здравеопазване към 
Народното събрание, здравното министерство, за да търсим отговорни управленски решения. По данни на 
кметовете системата се разпада. Не сме влюбени в услугата общинска болница, ние искаме да знаем с какво 
се заменя. 
Който раздава теоретични рецепти от София, че човек ще пътува на 100 км, да дойде да види какво става в 
момента и защо зачестиха раждания в къщи и коли. Хубаво беше, че се говореше за областни карти, но ясен 
отговор няма. По сметки на кметовете в общинските болници отиват едва 10-15% от здравните вноски на 
местните хора и питат къде отиват останалите 85%. 
Поне по линия на европейските фондове случихте на министър - бивш кмет. Очаква се мобилни групи да 
помагат за проектите, централен орган да ги оценява в аванс, за да няма рязане на средства... 
- Много е важно, че отговорностите се дадоха на компетентен човек, който не теоретично, а на гърба си е 
изнесъл европейски проекти. Разбираме се от половин дума. За централното звено - ние стоим зад тази 
инициатива, но това е борба с последствията, а не с причините. А причините за финансовите корекции са в 
различни тълкувания по Закона за обществените поръчки (ЗОП). 
Минава един орган и установява, че няма нередности, минава втори – също, а трети след 5 години 
установява, че има и иска да се върнат парите с петгодишна давност. Един правен регламент търпи ли 
стозначно тълкуване, значи не е регламент, а е въпрос на субективно уреждане на нещата. 
Участвате ли в готвените промени в ЗОП? 
- Те още не са ясни, но участваме във всички дебати по подготовката. Основното са ясни регламенти и 
санкции за тези, които не ги спазват. Но когато е и тако, и вако, ти не можеш да прогнозираш кой какво ще ти 
каже. Да не говорим, че първият контролен орган излиза с едно заключение, вторият - с коренно 
противоположно, а съдът – с трето. Така недобросъвестни бенефициенти ще се възползват от мътната вода, а 
ние искаме чиста вода. Така и общините ще знаят как да се коригират. 
 
√ Правителството одобри графика за отпуските и как да се нарушава 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/03/09/1056380_pravitelstvoto_odobri_grafika_za_otpuskite_i_kak_da_se/ 
Писането на графици от работодателите за ползването на платения отпуск ще е напълно формално. Това 
стана ясно от промените в наредбата за почивките, която правителството одобри вчера. В новите текстове е 
записано, че задължителният план ще може да се променя "при възникване на конкретни причини от 
служебен характер или икономически, технологически, финансови, пазарни и други обективни причини". 
Това се отнася не само за частните фирми, но и за държавните институции. Частните компании ще могат да 
отлагат отпуската както на един служител, така и на цял отдел, "когато нуждите на службата налагат". 
Промените в наредбата са заради новия ред в Кодекса на труда за ползването на отпуските. Един от най-
спорните моменти при обсъждането му беше задължаването на работодателите до 31 декември всяка 
година да правят списъци кой служител кога ще почива през следващата година. Само за 2011 г. срокът е до 
31 март заради късното приемане на промените. Още при обсъждането им работодатели коментираха, че 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/03/09/1056380_pravitelstvoto_odobri_grafika_za_otpuskite_i_kak_da_se/


дори и да направят график, няма да могат да го спазват. 
Причината е, че в редица браншове фирмите не могат да прогнозират кога ще са по-натоварени и кога няма 
да имат нужда от всичките си служители. Тогава министърът на труда Тотю Младенов обясни, че в закона ще 
се запише задължението за писане на графици, а в наредбата ще се допълни при какви случаи те ще могат да 
се променят. 
Сега в наредбата е записано, че платеният годишен отпуск се разрешава само след писмено искане до 
работодателя. Графикът трябва да дава възможност всички служители да излязат в почивка през годината, за 
която тя им се полага. Преди да утвърди списъка, шефът на фирмата е длъжен да попита всички работници 
кога желаят да почиват. След това трябва да покаже графика на целия персонал и да го сложи на видно място 
в предприятието. 
Друго задължение за фирмите е, че те ще трябва да водят документация за ползването, прекъсването и 
отлагането на почивните дни, а също така и за възнагражденията, платени през това време, и за 
обезщетенията за неползван отпуск. 
В Кодекса на труда е записано, че служителите имат право да прехвърлят до 10 дни от почивката си за 
следващата година, но само при уважителни причини и с писмено съгласие на шефа си. 
Работодателите също могат да отложат до 10 дни поради важни производствени причини - ако се е натрупала 
много работа. Сборът на дните отпуск, които служителите и шефовете могат да прехвърлят за следващата 
година, обаче не може да е повече от 10. 
Всички тези промени бяха направени само заради хилядите дни платен отпуск, който са натрупали 
чиновниците и държавата трябва да им ги изплаща при съкращения. 
 
 


