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Публикации за борбата със сивия бизнес 
 
БТВ 
 
√ Какво пилешко месо ядем? 
http://www.btv.bg/az-reporterut/novini/story/934260964-Kakvo_pileshko_meso_yadem.html 
Потребител на "Аз, репортерът” изпрати видео, в което ясно се вижда процесът на обработка на пилешкото 
месо и машината, която го инжектира, за да го окрехкоти и месото да набъбне на тегло. Машината е немска 
марка, уточнява нашият потребител, като допълва, че тя е доста популярна в България именно заради 
немското си качество. Веществото, с което се инжектира месото обаче, не е вода, пише още потребителят.  
Припомняме ви, че в началото на февруари ветеринарните власти започнахамасови проверки във всички 
птицекланици и месопреработвателни предприятия заради сигнали за груби манипулации.  
Производители успокоиха тогава, че използваният разтвор не е опасен за здравето ни, но признаваха, че в 
бранша има сив сектор, който бие по джоба на потребителите с некачествена стока. 
 
Вестник Пари 
 
√ 2700 българи са дали заеми за 290 млн. лв. на свои роднини 
http://pari.bg/static/pdf/pages/08.pdf 
 
Вестник Сега 
 
√ НАП напомни да се декларират заемите от приятели 
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=8789&sectionid=3&id=0000603 
Приятелските заеми на стойност над 10 000 лв. задължително трябва да бъдат вписани в годишната данъчна 
декларация за 2010 г., която се подава най-късно до 2 май, напомнят от приходната агенция. Това важи както 
за получателите, така и за хората, които са услужили с пари. Изискването не се отнася за банковите кредити. 
Описват се обаче всички непогасени остатъци от кредити в периода 2005-2010 г., ако към края на м.г. 
надхвърлят 40 000 лв., заявяват от НАП. 
По данни на приходната агенция има разминаване в подадените документи. Така например през 2009 г. 2700 
души са декларирали, че са предоставили заеми за 290 млн. лв. на свои близки и приятели. Но само 1330 са 
признали, че са получили пари от фирми и роднини. Заемите, които имат да връщат, са за 195 млн. лв. 
Задължението да се описват получените и предоставени заеми влезе в сила от миналата година, за да се 
прекрати вредната практика да се оправдават недекларирани доходи с приятелски кредити. 
 
√ "Кухи" услуги продължават да източват парите за помощи 
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=8789&sectionid=2&id=0000503 
Заради незапълнен капацитет, установен след проверки на инспектората към АСП, около 30 млн. лв. от 
бюджетите на различни социални услуги са пренасочени към края на 2010 г. към нови услуги или форми за 
подпомагане на най-уязвимите групи от населението. Това обяви вчера социалният зам.-министър Валентина 
Симеонова. 
"Не бива да позволяваме да има "кухи" услуги. Какво значи една услуга като дневен център, която е с 
капацитет 40 човека, да има само на списък толкова, а да работи ежедневно само с 10 души. Не бива да 
допускаме да се харчат така пари и постоянно да обясняваме, че няма достатъчно за хората с увреждания, 
като само за тях от бюджета ежедневно се отделят по 200 млн. лв.", обясни Симеонова. Според зам.-
министъра проблемът с "кухите" услуги е навсякъде, защото е създадена порочната практика те да се 
финансират на базата на капацитет, независимо че той не се запълва ежедневно. Симеонова обяви, че вече е 
разработена нова методика за почасово предоставяне на услугата за потребителите, за да може постоянно да 
се запълва капацитетът. 
Вчера от АСП отчетоха края на проекта "Социална услуга за качествен живот - фаза 2", който приключва на 7 
април. Той се финансира по ОП "Развитие на човешките ресурси" и по него са били подадени над 23 400 
заявления от деца и лица с увреждания и самотно живеещи възрастни. Услугата "Личен асистент" е 
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предоставена на 7900 души, а грижа в семейна среда са получили 2980 самотници. За асистенти са назначени 
8300 лица. Услугата продължава да се предоставя по други проекти по програмата. 
 
Вестник Борба 
 
√ Камарата на строителите почва битка със сивия сектор 
http://www.borbabg.com/?action=news&news=10624 
Областната камара на строителите откри новото си представителство във Велико Търново. Офисът се 
намира на ул. „Н. Габровски” 78. Тук се пази пълният архив на камарата, има и няколко заседателни зали за 
провеждане на семинари, обучения и конференции, разказа областният председател на камарата инж. 
Стоян Стоянов. Той припомни, че в момента структурата наброява 48 доброволни членове, сред които се 
открояват водещите фирми от бранша от цялата област. В строителния регистър пък са включени над 100 
компании. По закон включването на строителните фирми, които извършват дейност, в регистъра пък е 
задължително, уточни Стоянов. 
В момента се структурира етична комисия на строителите. Неин представител за Великотърновски регион е 
горнооряховчанинът Минчо Минчев. Сред основните му задачи ще бъде да събира информация за 
строителни фирми, които работят в сивия сектор и извършват нелоялна конкуренция, както и да следи за 
манипулирани търгове и обществени поръчки. 
Инж. Стоян Стоянов припомни, че процедурите за изпълнение на съответната категория строежи 
регламентират участие само на регистрирани фирми за съответния вид дейност. Категорията строителство 
се определя при задаването на поръчката от главния архитект на общината и проектанта. Камарата на 
строителите открои като основен проблем в бранша междуфирмената задлъжнялост.  
Отпушването на европейските проекти и работата по тях, както и частните инвестиционни проекти могат да 
задвижат затъналото в кризата строителство и да станат един от основните двигатели в икономиката, смята 
Стоянов. 
 
***  
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Дневник 
 
√  Търговският регистър блокира заради идеите за "затварянето" му (видео) 
http://www.dnevnik.bg/video/2011/03/24/1064912_turgovskiiat_registur_blokira_zaradi_ideite_za/ 
Самата идея за ограничаване на достъпа до търговския регистър е довела до блокирането му. Този факт беше 
съобщен на правната комисия от директора на Агенцията по вписванията Виолета Николова. 
Комисията днес се събра напразно в очакване на анализ за ефекта и стойността на различните варианти за 
публичен достъп до пълните данни за фирмите. Признанието какво всъщност са предизвикали 
законодателните им идеи и липсата на качествена оценка на вариантите обаче доведе комисията до отлагане 
на решението за търговския регистър. 
Депутатите го пратиха на работна група с неизвестен състав и неясен срок. Възможностите, обсъждани 
досега, са три 
- пълната информация за фирмите да остане достъпна за всички, като се засекретят само ограничен брой 
актове, които нямат място в регистъра; 
- достъпът до търговския регистър да остане за всички, но за осъществяването му да е необходим електронен 
подпис или цифров сертификат; 
- фирмените дела да бъдат затворени и с тях да разполагат само избрани професии, а общодостъпен да 
остане само минимумът от данни, задължителен по закон. 
"Заради обсъждането на възможността за частично затваряне на регистъра започна източване на данните му 
и масови справки, а това претовари системата", заяви Николова. Тя каза на депутатите, че за да се спре 
повсеместното точене на документи, се е наложило технически да се ограничи броят на потребителите, които 
могат да правят справки за една секунда. 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Работодател плаща пътя до дома на незаконни чужденци 
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=829691 
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Забрана за наемане на незаконно пребиваващи на територията на България чужденци въведе вчера 
правителството с промени в Закона за насърчаване на заетостта. Те се правят с цел прилагане на две нови 
европейски директиви, с които се въвеждат условия за наемането на работници от страни извън ЕС. 
Законопроектът предвижда, ако се установи наемането на незаконно пребиваващ 
чужденец, работодателят да му изплати обезщетение. То трябва да е поне минималната работна заплата 
от 240 лв. и да е поне за 3 месеца. 
Уволненият незаконен работник може да получи и полагащото му се възнаграждение за извършена дейност, 
ако то е по-голямо от предвиденото обезщетение. Работодателят следва да поеме и разходите по връщането 
на чужденеца. 
С измененията се регламентира и наемането на висококвалифицирани специалисти от страни извън ЕС, които 
ще получат право на престой чрез издаване на синя карта. Те ще могат да използват всички услуги на 
Агенцията по заетостта. През първите 2 г. притежателят на синя карта ще работи на територията на България, 
като може да смени работодателя си след получаване на писмено разрешение от агенцията. 
Дава се право на социалния министър да ограничава достъпа на чужденци до трудовия ни пазар след 
консултации със съвета за тристраннно сътрудничество. 
 
Вестник Класа 
 
√ Първи спад на лошите фирмени кредити от близо 2 години насам 
http://klassa.bg/news/Read/article/163301_%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%B0
%D0%B4+%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%
BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8+%D0%BE%D1%82+%D
0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE+2+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B
0%D1%81%D0%B0%D0%BC 
Необслужваните и преструктурираните фирмени заеми за първи път от близо 2 години насам отчитат спад 
през февруари, сочат данни на БНБ. В края на втория месец от годината обемът на лошите кредити е намалял 
с почти 21 млн. лв. до 4,622 млрд. лв. спрямо януари 2011 г. Делът им в общия портфейл на банките е 20,53%, 
което означава, че всеки пети заем за бизнеса не се обслужва в срок. За последно имаше понижение в 
процента на „лошите“ корпоративни кредити през март 2009 г. Ръстът на експорта през последните месеци 
започва да се отразява положително на компаниите, като изтеглените от тях заеми през февруари достигат 
31,62 млрд. лв., или с 3 на сто повече спрямо същия месец на 2010 г. Това може да се разглежда като 
положителна тенденция, тъй като банкерите у нас очакват възстановяването на кредитирането да започне 
именно от корпоративния сектор и след това да се пренесе при домакинствата. 
Според данните на БНБ спестовността на фирмите обаче се запазва, като през февруари те вече държат на 
депозит 12,3 млрд. лв., което е с над 3% повече спрямо година по-рано. Въпреки че има ръст, той е по-нисък 
от темпа през януари (6,7 на сто). Увеличеният обем отпуснати заеми, спадът на необслужваните кредити и 
намаляващите депозити могат да се приемат като глътка оптимизъм в бизнеса за нови инвестиции. 
Като цяло в банковия сектор февруари има положителен отзвук, тъй като лошите и преструктурираните 
кредити нарастват най-бавно за последните 27 месеца след ноември 2008 г. Ръстът им е с едва 31,4 млн. лв. 
през февруари 2011 г. до общо 7,56 млрд. лв., като се увеличават с едва 0,42% на месечна база, показват 
цифрите на националната банка.  
Въпреки добрите новини около компаниите при домакинствата тенденцията за покачване на необслужваните 
задължения продължава. Делът им в общия портфейл на банките вече е над 17,1% при 16,8% през януари. 
Така към края на февруари лошите кредити на домакинствата се увеличават с 52,3 млн. лв. до 2,93 млрд. лв. 
Интересен факт е, че въпреки покачването на проблемните в срок задължения населението продължава да 
увеличава спестяванията си и към края на отчетния период техният обем е 27,7 млрд. лв., или с 10,9% повече 
спрямо същия месец на 2010 г., отчитат от БНБ. 
Кредитирането при домакинствата все още се движи с минимални темпове, като към края на февруари 
отпуснатите заеми намаляват с близо 1% до 18,914 млрд. лв. спрямо същия месец година по-рано. При 
жилищните кредити покачването е пренебрежимо малко - едва 0,03% на месечна и с 2,93% на годишна база, 
като достигат 8,7 млрд. лв. Потребителските заеми намаляват с 0,06% на месечна и с 2,17% на годишна база 
до 7,52 млрд. лв. към 28 февруари 2011 г.  
 
√ Няма контрол и прозрачност при даването на пари за НПО 
http://klassa.bg/news/Read/article/163293_%D0%9D%D1%8F%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8
2%D1%80%D0%BE%D0%BB+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%
BE%D1%81%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0
%BE+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%9D%D0%9F%D0%9E 
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Липсва прозрачност и контрол при даването на държавни средства за неправителствените организации 
(НПО). Това показва изследване на Българския център за нестопанско право, което беше представено вчера. 
Процедурата за оценяване на НПО, които кандидатстват за пари от държавния бюджет, е неясна, 
предупредиха още експертите. Те са констатирали, че при провеждането на конкурса в Министерството на 
правосъдието не се разбира по какъв начин се извършва оценяването на проектите, има ли квоти за 
одобрени проекти в различни сфери и какви са критериите, по които печелят.  
„Не е ясно и как самата оценителна комисия извършва своята работа“, обяви Любен Панов от центъра за 
нестопанско право. В поредица от публикации „Класа“ също призова за по-голяма прозрачност в работата на 
10-членната комисия, в която влизат представители на различни министерства и се оглавява от зам.-министър 
на правосъдието. През юни м.г. вестникът настоя членовете на комисията да излязат от анонимност и да 
обяснят защо предпочитат един проект пред друг.  
Вторият проблем, на който са се натъкнали от центъра за нестопанско право, е липсата на оценка за 
ефективността на проектите. Нито една институция не контролира изпълнението на проектите, реалните 
постижения на организациите и тяхната ефективност, обясниха експертите. „Никой не проверява дали, ако са 
обявени четири конференции, те са се провели наистина, или са само на хартия“ обясни Георги Генчев. По 
думите му единственият контрол е на Сметната палата, и то по документи. 
По повод на стартиралия тази година конкурс от центъра обявиха, че публикуването на формуляра за 
кандидатстване на неправителствените организации се забавил и вместо в края на февруари е бил обявен 
едва преди няколко дни. Крайният срок за кандидатстване е 8 април, което е крайно недостатъчно, 
предупредиха експертите. Общата сума, която ще се разпределя, е 750 000 лева. Миналата година 
предвидената сума беше 800 000 лева, но бяха дадени едва 150 000 лева. Конкурсът се провежда в 
правосъдното министерство, където се подават и документите. В периода 2005-2009 г. разпределяните 
средства са между 1,035 млн. лв. и 762 хил. лв. За да се решат проблемите, от центъра предлагат да се 
създаде фонд, който да разпределя част или всички средства за неправителствените организации. 
 
Вестник Пари 
 
√ България подкрепя “Пакта за еврото”, за да се хареса на Брюксел 
http://pari.bg/static/pdf/pages/04.pdf 
 
√ Непрозрачно и безконтролно 
http://pari.bg/static/pdf/pages/09.pdf 
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