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Асоциация на индустриалния капитал в България днес в медиите
ББТ
√ Участие на Добрин Иванов в сутрешния блок на ББТ на 30 март 2011 г.
Тема на разговора: Защо се стигна до хаос с отпуските?
http://www.bbt.tv/#video_5517
www.dir.bg
√ Икономиката съвсем посивя, роптаят браншовици
http://novini.dir.bg/news.php?id=8314056
"Оптимизмът ни от края на миналата година, че машиностроенето ще излезе от кризата през първото
полугодие на 2011 г. е явно преждевременен. Очертава се да бъде тежка цялата година", каза пред БЛИЦ
председателят на Браншова камара по машиностроене инж. Илия Келешев. Анализирайки данните от
началото на годината, той сочи, че кризата увеличава проявленията на сивата икономика повсеместно в
сектора.
Редица малки и средни фирми са преустановили дейността си, а други са намалили персонала си до
минимум, отчитат от браншовата камара. В стремежа си да оцелеят ръководствата започват да си затварят
очите и да затъват в сивата икономика.
Половината от продукцията на машиностроенето е предназначена за износ. Експортно ориентираните
фирми, които първи почувстваха кризата, първи започнаха и да излизат от нея. Ръстът в износа е висок през
цялата 2010 г. и в края й са достигнати 95% от нивата през 2008 г. Растежът продължава и от началото на 2011
г.
Неспасяемо е обаче положението във фирмите, работещи за вътрешния пазар. При тях големият срив в
производството е не през 2009 г., която е приета за кризисна, а през миналата 2010 г., сочи Илия Келешев. Не
са добри резултатите и през януари 2011 г.
Част от персонала е съкратен и е на борсата. При появата на отделни поръчки някои от работниците се
връщат на работа, но временно, и то без договор. От този начин на плащане в момента са заинтересовани и
работниците, и работодателите. Но това закононарушение крие сериозни опасности и за двете страни,
особено при евентуална трудова злополука, предупреждават от камарата.
В сивата икономика попадат малките леярни, на които фирмите, доставящи скрап, не желаят да издават
фактури за дребни доставки. Там са и фирмите, извършващи услуги с хладилна и климатична техника и др.
Те най-често привличат временно на работа пенсионирани работници.
Според проучване на Асоциацията на индустриалния капитал за превенция на неформалната икономика
проявления на сива икономика има в около 10% от фирмите от машиностроенето. Нарастването до този
процент е главно в резултат на кризата.
Фирмите от сектора са потърпевши от сивата икономика в другите подсектори. Квалифицирани работници
напускат фирмите си и отиват на работа в други, официално на по-ниски заплати, но реално получаващи
повече, понеже им се доплаща на ръка.
www.blitz.bg
√ ИКОНОМИКАТА СЪВСЕМ ПОСИВЯ, РОПТАЯТ БРАНШОВИЦИ
http://www.blitz.bg/news/article/104190
"Оптимизмът ни от края на миналата година, че машиностроенето ще излезе от кризата през първото
полугодие на 2011 г. е явно преждевременен. Очертава се да бъде тежка цялата година", каза пред БЛИЦ
председателят на Браншова камара по машиностроене инж. Илия Келешев. Анализирайки данните от
началото на годината, той сочи, че кризата увеличава проявленията на сивата икономика повсеместно в
сектора.
Редица малки и средни фирми са преустановили дейността си, а други са намалили персонала си до
минимум, отчитат от браншовата камара. В стремежа си да оцелеят ръководствата започват да си затварят

очите и да затъват в сивата икономика.
Половината от продукцията на машиностроенето е предназначена за износ. Експортно ориентираните
фирми, които първи почувстваха кризата, първи започнаха и да излизат от нея. Ръстът в износа е висок през
цялата 2010 г. и в края й са достигнати 95% от нивата през 2008 г. Растежът продължава и от началото на 2011
г.
Неспасяемо е обаче положението във фирмите, работещи за вътрешния пазар. При тях големият срив в
производството е не през 2009 г., която е приета за кризисна, а през миналата 2010 г., сочи Илия Келешев. Не
са добри резултатите и през януари 2011 г.
Част от персонала е съкратен и е на борсата. При появата на отделни поръчки някои от работниците се
връщат на работа, но временно, и то без договор. От този начин на плащане в момента са заинтересовани и
работниците, и работодателите. Но това закононарушение крие сериозни опасности и за двете страни,
особено при евентуална трудова злополука, предупреждават от камарата.
В сивата икономика попадат малките леярни, на които фирмите, доставящи скрап, не желаят да издават
фактури за дребни доставки. Там са и фирмите, извършващи услуги с хладилна и климатична техника и др.
Те най-често привличат временно на работа пенсионирани работници.
Според проучване на Асоциацията на индустриалния капитал за превенция на неформалната икономика
проявления на сива икономика има в около 10% от фирмите от машиностроенето. Нарастването до този
процент е главно в резултат на кризата.
Фирмите от сектора са потърпевши от сивата икономика в другите подсектори. Квалифицирани работници
напускат фирмите си и отиват на работа в други, официално на по-ниски заплати, но реално получаващи
повече, понеже им се доплаща на ръка.

www.frognews.bg
√ Браншовици: Оптимизмът си отива..
http://www.frognews.bg/news_33827/Branshovitsi_Optimizmat_si_otiva/
Оптимизмът ни от края на миналата година, че машиностроенето ще излезе от кризата през първото
полугодие на 2011 г. е явно преждевременен. Очертава се да бъде тежка цялата година. Това каза
председателят на Браншова камара по машиностроене инж. Илия Келешев, цитиран от БЛИЦ.
Анализирайки данните от началото на годината, той сочи, че кризата увеличава проявленията на сивата
икономика повсеместно в сектора.
Редица малки и средни фирми са преустановили дейността си, а други са намалили персонала си до
минимум, отчитат от браншовата камара. В стремежа си да оцелеят ръководствата започват да си затварят
очите и да затъват в сивата икономика.
Половината от продукцията на машиностроенето е предназначена за износ. Експортно ориентираните
фирми, които първи почувстваха кризата, първи започнаха и да излизат от нея. Ръстът в износа е висок през
цялата 2010 г. и в края й са достигнати 95% от нивата през 2008 г. Растежът продължава и от началото на 2011
г.
Неспасяемо е обаче положението във фирмите, работещи за вътрешния пазар. При тях големият срив в
производството е не през 2009 г., която е приета за кризисна, а през миналата 2010 г., сочи Илия Келешев. Не
са добри резултатите и през януари 2011 г.
Част от персонала е съкратен и е на борсата. При появата на отделни поръчки някои от работниците се
връщат на работа, но временно, и то без договор. От този начин на плащане в момента са заинтересовани и
работниците, и работодателите. Но това закононарушение крие сериозни опасности и за двете страни,
особено при евентуална трудова злополука, предупреждават от камарата.
В сивата икономика попадат малките леярни, на които фирмите, доставящи скрап, не желаят да издават
фактури за дребни доставки. Там са и фирмите, извършващи услуги с хладилна и климатична техника и др.
Те най-често привличат временно на работа пенсионирани работници.
Според проучване на Асоциацията на индустриалния капитал за превенция на неформалната икономика
проявления на сива икономика има в около 10% от фирмите от машиностроенето. Нарастването до този
процент е главно в резултат на кризата.
Фирмите от сектора са потърпевши от сивата икономика в другите подсектори. Квалифицирани работници
напускат фирмите си и отиват на работа в други, официално на по-ниски заплати, но реално получаващи
повече, понеже им се доплаща на ръка.

***
Публикации за борбата със сивия бизнес
Вестник Пари
√ Рециклиращи фирми са срещу промените за изкупуване на метали
http://pari.bg/static/pdf/pages/08.pdf
Вестник Дневник
√ Прокуратурата разследва търговия с влияние в земеделското министерство
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/03/30/1067975_prokuraturata_razsledva_turgoviia_s_vliianie_v/
След като преди ден СДС поиска оставката на земеделския министър Мирослав Найденов и на шефа на фонд
"Земеделие" Светослав Симеонов заради съмнения в корупция, днес от партията продължиха атаката си, а от
министерството продължиха да отричат основанията й.
Към огласеното писмо на Симеонов от миналото лято в качеството му на заместник на тогавашния шеф на
фонда Калина Илиева, в което той се оплаква от министерски натиск в полза на проекти по програмата за
селските райони, вчера централата на СДС прибави сигнал на Илиева до прокуратурата и писмо, с което тя
иска обяснения от заместника си.
На въпрос на "Дневник" от Върховната касационна прокуратура отговориха, че проверяват сигнала. Той е за
"оказан натиск от високопоставен служител на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) за вземане
на решение по проекти в полза на определени консултантски фирми". "Да, този сигнал е получен в
прокуратурата, по материала се работи", заяви Ангелина Митова, ръководител на звеното за разследване на
измами с пари от еврофондовете във ВКП.
Тя допълни, че по сигнала на Илиева е образувано досъдебно производство срещу неизвестен извършител,
но отказа да съобщи повече подробности. Митова обясни, че практиката е министерството на земеделието и
фондът да адресират всички сигнали директно до нея като шеф на екипа, който разследва злоупотребите със
средства от ЕС. По-късно говорителят на главния прокурор Стелияна Кожухарова уточни, че разследването е
за търговия с влияние.
От земеделското министерство определиха писмото на Симеонов до Илиева в отговор на поискани от нея
обяснения, огласено от СДС, като "поредния фалшив документ на бившия изпълнителен директор на фонда
Калина Илиева".
Днес оттам повториха, че писмата между Илиева и Симеонов са фалшиви. От институцията допълниха пред
"Дневник", че разпространените публично имат един и същ входящ номер и дата, а в деловодните системи
всеки отделен документ има свои уникален номер. Ден по-рано беше казано за писмото на Симеонов, че във
фонда има документ със същия входящ номер, но с различно съдържание.
Шефът на предизборния щаб на СДС Борис Марков репликира, че не е възможно кореспондетнцията да е
фалшификат, защото Калина Илиева я е приложила към сигнала си. "Ако писмо не е съществувало, какво е
изпратила Илиева", попита Марков. Самата Илиева вчера не отговаряше на мобилния си телефон. Малко покъсно обаче от фонд "Земеделие" разпространиха ново съобщение.
В него се казва, че единственото писмо, което съществува в деловодството, е от Калина Илиева до Върховната
касационна прокуратура, което е адресирано до прокурор Митова. Към това писмо обаче в деловодството на
фонда няма никакви приложения, което отново поставя под съмнение дали подобен сигнал съществува и
какво е съдържанието, продължава съобщението.
За произхода на документите Борис Марков обясни, че партията е получила копия от писмата и сигнала в
понеделник от "загрижени от случващото се в министерството служители". Той добави: "Но това не е като
флашките." Вчера от РЗС се включиха в темата и обещаха разкрития по случая.
Според представеното от СДС Илиева изпраща писмо до Симеонов на 25.06.2010 г. по повод запитване на
агроминистъра Мирослав Найденов дали има "осигуряване на предимство на дадени проекти" във фонда.
Симеонов дава писмени обяснения на Илиева същия ден, в които твърди, че има оказан "натиск от страна на
кабинета на министър Найденов за осигуряване на предимство на проблемни проекти, неотговарящи на
правилата на програмата, които са разработвани от определени консултантски фирми".
Според огласеното от партията тогава Илиева праща сигнал до прокуратурата, в който са изброени пет фирми
- "собственост на Ивайло Тодоров – председател на Асоциацията на земеделските производители в
България".
Изброените компании са "Агробизнес консултинг" АД, "АЗПБ Комерсиал Консултинг"АД, "АЗПБ Комерсиал"
АД, "ЕТ Ивал - Ивайло Димитров" и "Кастра кли". В сигнала й се напомня и че сегашният заместник-министър
на земеделието и храните Светлана Боянова, която пряко се занимава с фонд "Земеделие", е изпълнявала

длъжността изпълнителен директор на същата асоциация преди назначаването й на поста в
агроминистерството.
Зам.-министърът Светлана Боянова коментира, че "няма нищо общо с цитираните фирми". Тя допълни още
пред "Дневник", че единственото вярно в информацията от сигнала е, че е работила в асоциацията на
земеделските производители в България.
Председателят на асоциацията Ивайло Тодоров пък заяви, че свързва сигнала с критиките, които е отправял
публично срещу работата на Калина Илиева. "Не знам защо Илиева е изпратила този сигнал, но е сигурно, че
тя няма причина да ме обича", каза Тодоров, допълвайки, че "той е бил един от малкото, които я критикуваха,
а тя не понасяше критики".
Ивайло Тодоров каза още, че и в момента е управител на фирмата "АЗПБ Комерсиал", която обаче не се
занимава с консултантска дейност, а с търговска и обслужва фирмите, членуващи в асоциацията. Той
потвърди, че компанията ЕТ "Ивал - Ивайло Димитров" е негова, но тя пък развивала земеделски бизнес, а
дружеството "Кастра кли", което също е негово, е регистрирано с цел да се занимава с туризъм, но към
момента не е активно.
Тодоров коментира още, че не знае за фирми "Агробизнес консултинг" АД и "АЗПБ Комерсиал Консултинг"
АД, записани в сигнала на Илиева, и няма общо с тях.
Проверка на "Дневник" в търговските регистри показа, че няма компании, изписани по този начин. Фигурират
обаче фирми "Агробизнес консултинг" ООД, както и компании "АЗПБ Комерсиал Консулт" ЕООД. Според
системата ДАКСИ Тодоров е бил управител на първата фирма и собственик и управител на втората.
Тодоров отговори, че към днешна дата, както и към датата на подадения сигнал, е нямал нищо общо с тях.
Информацията се потвърждава и от търговския регистър. Тодоров отрече във фонд "Земеделие" да има
проекти по програмата за селските райони, които са консултирани от него или от негови фирми.
Агенция Фокус
√ Испанското правителство ще приеме план за борба със сивата икономика
http://focus-news.net/?id=n1508589
Испанското правителство ще приеме план за борба със сивата икономика, предаде АФП.
„През април ще въведем план, одобрен от кабинета, който предвижда предприемането на специални усилия
за легализирането на сивия пазар на труда”, заяви премиерът Хосе Луис Родригес Сапатеро пред парламента.
Правителството планира да въведе по-строги санкции за собствениците на компании.
Кабинетът ще даде на компаниите отсрочка до края на 2012 година да извадят на светло своите дейности
преди да бъде наложени новите мерки.
***
Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Класа
√ Държавен фонд обединява парите за енергийна ефективност
http://www.klassa.bg/news/Read/article/163970_%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D
0%BD+%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%B2%
D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%8
0%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B
D%D0%BE%D1%81%D1%82
Работи се по създаване на държавен фонд, който да обедини всички финансови ресурси на програмите за
енергийна ефективност, съобщи вчера министърът по управление на еврофондовете Томислав Дончев,
цитиран от БТА. Във Варна той взе участие в Международната работна среща, организирана в рамките на
проект „Българо-норвежко партньорство в областта на енергийната ефективност и възобновяемите
енергийни източници за намаляване на вредните газове в публичния сектор на Черноморските общини“.
По думите му на следващото заседание на Министерския съвет ще се обсъжда промяна в основния документ,
който регламентира разпределението на европейските пари. Нужно е изготвянето на модел за национална
жилищна политика, който да стимулира хората да санират сградите си чрез промяна на данъците и таксите,
каза Дончев. „Това обаче няма как да стане без банковия сектор и достъп до евтин кредитен ресурс“,
коментира министърът.
През 2010 година само по оперативните програми са платени 1,1 млрд. лева, които заедно със средствата по
ИСПА, Шенген и Програмата за развитие на селските райони, надвишават 2 млрд. лева.
Около 11% са усвоените средства от еврофондовете в страната, което се равнява на 1,7 млрд. лева, каза

Томислав Дончев. Той опроверга обвиненията на БСП, че размерът на тези средства е само 6% до декември
миналата година. Дончев коментира, че е време някой да си научи урока и да започне да прави разлика
между сертификати и плащания. Министърът поясни, че има огромна разлика между парите, които са
платени тук, в България, и парите, които са поискани за възстановяване от Европейската комисия. Периодът,
който минава до искането за възстановяване на средствата, понякога достига осем месеца.
От отчета се вижда, че по този показател страната ни е нетен бенефициент, а не нетен донор в ЕС, заяви
Дончев. Само пет са общините, които нямат договори или плащания по различните европрограми.
Дончев заяви, че съфинансирането от страна на общините по европроекти не ощетява бюджетите им, а
гарантира ангажираност на местните власти. Те преценяват по-внимателно в кои обект да се включи
инвестицията и какъв да е нейният обем. Съфинансирането се използва в атрактивните проекти, където има
изключително голям интерес от страна на местните власти. Пример са мерките, свързани с туристическа
инфраструктура, където броят на предложенията е в пъти по-голям, отколкото обема на наличното
финансиране. Министърът коментира, че Варненска област е на едно от първите места по усвояемост, като
договорените средства са за 171 млн. лева, а са платени 61 млн. лв.
1,187 млрд. лв. са необходими за санирането на общинските и държавните сгради у нас. Сумата трябва да
покрие разходите за енергийна ефективност на общо 6450 постройки. Повече от 2/3 от тях са общински, заяви
пред форума Кольо Колев, изпълнителен директор на Агенцията за енергийна ефективност у нас.
На следващото заседание на Министерския съвет ще бъде променен документът, който регулира
разпределението на европейските пари, каза още Дончев. Ще се обърне специално внимание на
възможността за обжалване на резултата на оценителната комисия, когато той е неудовлетворителен.
Другата седмица се очаква да бъде внесен за междуведомствено съгласуване и Законът за обществени
поръчки, каза още Дончев. Той допълни, че са направени множество подобрения по него, които също биха
допринесли за по-бързи процедури.
Министърът посочи, че по въпроса със злоупотребите е по-важно как реагира държавата, а не дали са
отчетени, защото нередности има във всяка държава - членка на ЕС. Дончев заяви, че България има добра
контролна система, при чиято работа се установява, че не всички констатирани нарушения са злоупотреби.
Той допълни, че напоследък преобладават случаите, когато има нередности, които се дължат на неопитност
или на лоши практики.
Намалява потреблението на електроенергия
През миналата година електропотреблението у нас е намаляло с 1,6%, е записано в доклад до
правителството, изготвен от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. В документа е
отчетено, че за година с 67% се е увеличило производството на ток от възобновяеми енергийни източници.
През 2010 г. добитият екоток е с 21% повече от очакваното. Това количество отговаря на 15 на сто дял от
енергията за брутното крайно потребление. Националната цел е преизпълнена с 4%, обясняват от МИЕТ.
Според изискванията на ЕК 16% от енергията у нас трябва да идва от възобновяеми енергийни източници до
2020 г. Значителна част от тока е бил произведен от големите ВЕЦ-ове, които са с 1918,9 мвт мощност.
Докладът на енергийното ведомство сочи, че в последните години се изграждат предимно малки водни
централи с капацитет под 5 мвт. През 2010 г. тяхната мощност е станала 241 мвт, или с 12,6% повече в
сравнение с предходната година. Инсталираните вятърни централи са достигнали 465 мвт, което е с 38,4%
повече от 2009 г. Общата мощност на слънчевите паркове пък е достигнала 21,4 мвт, което е увеличение с 4
пъти спрямо 2009 г. В експлоатация са пуснати и две малки когенерационни централи на биогаз с обща
мощност 3,5 мвт.
√ Производствената инфлация с рекорден ръст от началото на кризата
http://www.klassa.bg/news/Read/article/163955_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D
0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D
0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD+
%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82+%D0%BE%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%8
2%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0
Общата производствена инфлация на вътрешния и международния пазар е с най-високо ниво от 13,8 на сто
от началото на кризата, сочат данни на НСИ. Измереният показател е за февруари. Припомняме, че през
януари стойността й беше 1,7% за месеца и 12,1 на сто на годишна база, а през декември - съответно 2% и
12,2 на сто.
Статистиката отчита, че през втория месец на годината спрямо същия период на 2010 г. в преработващата
промишленост нарастването на цените на производител е 13,9%. По-съществено увеличение е регистрирано
при производството на основни метали с 32,3 на сто, при автомобилите с 12,6% и при хранителните продукти
с 12,5%. Според експертите през февруари спрямо година по-рано има намаление при производството на
тютюневи изделия с 8,6% и в сектора на неметалните минерални суровини с 2,9 на сто. Спрямо януари

общата инфлация при производителите е 1,6%. По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост с
3,3% и в преработващата, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и
газ няма изменение.
В същото време инфлацията на производителите на вътрешния пазар през февруари е 1,1% на месечна база и
12,5 на сто на годишна. Увеличение на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 2,6%, и в
преработващата промишленост - с 1,4%. В преработващия сектор по-значително поскъпване спрямо януари
има при производството на химични продукти - с 3,6%, при хранителни продукти - с 3,3%, и при тютюневи
изделия - с 2,8%.
За последната година цените на производителите на вътрешния пазар са се повишили с 12,5%, като с около
14 на сто е поскъпнало производството на хранителни продукти. Поскъпването в добивната промишленост е с
близо 19 на сто, в преработвателната промишленост - с 13%, а при производството и разпределението на ток,
парно и газ - с 10 на сто. Най-голямо увеличение на цените в преработвателната промишленост е отчетено
при производството на основни метали, където скокът е с над с 31 на сто. Намаление има при тютюневите
изделия с 10,5%. Повишаването на промишлените цени до изхода на предприятията обикновено води до
силно покачване и на цените на дребно на продукцията. С оглед на структурата на българската индустрия
това силно повишение може да се реализира само при покачване на цените и на световните пазари и
вероятно това, а не по-силното търсене е основната причина за ръста на цените в България, пише
darikfinance.bg. Според анализатори данните предвещават силно поскъпване на хранителните продукти и
облеклата в България през следващите месеци. Още повече че измерената през февруари инфлация на
потребителските цени от 5,2% реално не регистрира последствията от последното поскъпване на петрола
след началото на бунта в Либия.
√ Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната комисия по бюджет и финанси:
Данъчните преференции са начин за източване на фиска
http://www.klassa.bg/news/Read/article/163930_%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8A%D1%80+%
D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%B2%2C+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%
82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB+%D0%BD%D0%B0
+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0
%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D0%B1%D1%
8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82+%D0%B8+%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%3A
+%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%8
4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D1%81%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%
B8%D0%BD+%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D
0%BD%D0%B0+%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0
- Г-н Главчев, какви са колизиите около пакта „Евро плюс“? Премиерът Бойко Борисов съобщи, че ще го
ратифицираме, финансовият министър и БНБ казаха, че ще се въздържим. Къде е истината?
- Аз знам само каква е официалната позиция на премиера. За БНБ и финансовото министерство не знам защо
са против, но „Евро плюс“ е пакт, който е колкото финансов, толкова и с политическа насоченост. Той
осигурява една конкурентоспособност на държавите, каквото бе и първоначалното му име – Пакт за
конкурентоспособност. Идеите са да има едни и същи правила, които да дисциплинират, ако мога така да се
изразя, недисциплинираните страни - членки от Евросъюза, каквато ние не сме. И като тръгнем оттам –
смятам, че не би трябвало да имаме опасения от включването ни. В момента се коментират редица решения,
насочени в посока засилване на конкурентоспособността, което в крайна сметка води до икономически
растеж и заетост на базата на финансова стабилност.
- Но както твърди икономистът Георги Ангелов, бедните държави ще финансират богатите и дава пример с
това, че българският дял от капитала на фонда ще е 16,9% от БВП, докато Люксембург отделя едва 3%.
Вярно ли е, че ратифицирайки пакта, България се задължава да плати 6,1 млрд. евро, но и тези
задължения може да се увеличат при фалит на всяка една страна от еврозоната?
- Точно обратното се дискутира – по-слаборазвитите страни от Евросъюза да плащат по-ниска вноска. Има
предложение държави, които имат под 75% от средния БВП на еврозоната, да плащат по друг „ключ“. Този
пакт е политически механизъм, представящ философията за развитие на Евросъюза. Идеята е да няма Европа
на две скорости, а да има единни правила за всички. Дори и да ратифицираме пакта „Евро плюс“ ще
започнем да плащаме вноските си след приемането ни в еврозоната.
Европейският стабилизационен механизъм възлиза на 700 млрд. евро, като 80 млрд. евро са от встъпителни
вноски, а 620 млрд. евро са гаранция при поискване. При включването в еврозоната България ще трябва да
внесе 345 млн. евро, а гаранционната вноска възлиза на 2,5 млрд. евро, изчислени по сегашни стойности.
Като страна с под 75% от средния БВП на еврозоната, вноската ще бъде разсрочена за 12 години. Останалите

държави могат да ползват отстъпка само 5 години.
Ще подчертая, че включването ни в „Евро плюс“ е политически механизъм, а приемането ни в еврозоната ще
е финансов. Не виждам нищо смущаващо във факта, бе България се включва в „плюсчето“ на този пакт, тъй
като досега решенията се вземаха само от страните - членки на еврозоната. Ние сме изразили нашите
резерви по някои въпроси, особено що се отнася до уеднаквяването на данъчните ставки. В момента в
еврозоната се коментира уеднаквяване и координация на данъчните основи, което е доста по-различно от
данъчните ставки. Когато се поиска финансиране, тогава се поставят и въпросите за данъчните ставки, но пак
казвам, че ние не би трябвало да имаме такива опасения, тъй като отговаряме на абсолютно всички
критерии, изисквани от този пакт.
- Как ще коментирате тогава изказването на изпълнителния председател на БСК Божидар Данев по време
на обсъждането на Националната програма за реформи в изпълнение на стратегия „Европа 2020“, че в
България косвените данъци са 8 пъти по-високи в сравнение със средноевропейските. Бизнесът твърди, че
данъчната основа в нашата страна се изчисляват на съвсем друг принцип и един от примерите е такса смет.
- Такса смет е местен данък и затова е съвсем различна тема. Но наистина съм съгласен, че такса смет се
събира на нереално изкривена основа и този разговор се води от много дълго време.
- Защо не го промените тогава?
- Очакваме предложения и от бизнеса, и от общините. Имаме волята това да се промени категорично. Така че
навлизайки в нещо различно от пакта „Евро плюс“, не означава, че не трябва да приведем и такса смет в
европейски вид. Ако се върнем към пакта, смятам, че данъчните основи и при косвените данъци вече са
хармонизирани и не мога да се сетя за европейска директива, която да не се спазва. Виждате, че и акцизните
ставки вече се движат към изравняване с европейските нива т.е. хармонизацията трябва да се търси при
преките данъци. Много пъти се е водила дискусията дали при толкова ниска данъчна ставка на преките
данъци трябва да има толкова данъчни облекчения. Това го няма никъде. Лично мое мнение е, че голяма
част от тези преференции са начин за източване на фиска.
- Министър Дянков иска да узакони Пакта за финансова стабилност, заради който също получи доста
критики от опозицията.
- И този пакт има повече политически смисъл, отколкото икономически, защото цели в бъдеще политиците да
се ангажират да поддържат финансова стабилност и дисциплина. Искам да подчертая, че когато има растеж
на цялата световна икономика, и ние сме били добре. Трупани са излишъци и са спазвани тези параметри,
които и сега се спазват. Трудното е това да става, когато има криза и спад в икономиката. Въпреки това ние
продължаваме да поддържаме фискална дисциплина.
- Какво е общото и кое е различното между „Евро плюс“ и Пакта за финансова стабилност?
- Като изключа хармонизацията на данъчните основи, не мога да се сетя за нещо, с което да се различават. И в
двата пакта са предвидени конституционни промени. Различие е да не се поемат финансови задължения,
натрупани преди встъпването в пакта, което ние не коментираме в „местния“ Пакт за финансова стабилност.
Според мен двете идеи се движат паралелно и едната допълва другата т. е. „Евро плюс“ е пренасяне на
националния Пакт за финансова стабилност в основните му точки. В крайна сметка идеята е откриване на
повече работни места, повишаване на доходите на хората. Това са неща, за които и опозицията настоява, но
те ще се случат на базата на финансовата стабилност, която да осигури икономически растеж чрез инвестиции
и усвояване на евросредства. Така по естествен път ще се постигне растеж, а оттам и заетост и увеличаване на
потреблението.
- Но пък икономисти твърдят, че със заложения икономически ръст, поне 200 г. трябват на България, за да
достигне средното европейско жизнено равнище.
- Много тъжно звучи, но в крайна сметка все трябва да се тръгне. Основното нещо, което винаги ни е пречило
досега, е, че не се спазват правилата. Наистина декларативно желание е демонстрирало всяко едно
правителство досега, но реални действия да се спазват правила не е имало. Все пак единиците са тези, които
твърдят, че досега обществото е функционирало блестящо по всички правила, държавата е поддържала
изрядно всички системи и изведнъж, като е дошла ГЕРБ на власт, всичко се е обърнало. Точно обратното –
ние полагаме някакви усилия всяка една власт да функционира по правила, и то в полза на цялото общество.
Ако не на цялото, поне на голяма част, защото досега е било обратното – малка част от обществото се е
облагодетелствала от начина на функциониране на всичките власти за сметка на по-голямата част.
- Малкият и средният бизнес продължава да твърди, че няма условия да съществува. Какви стъпки трябва
да се предприемат, за да се улесни работата му?
- Целият бизнес буксува в условията на криза. Въпросът е, че благодарение на основата, на която трябва да
стъпим, да започнат да се случват позитивни неща, ние сме я поставили. В условия на криза малцина са
доволни от начина на функциониране и дори световните анализатори твърдят, че от кризата многократно
забогатяват най-богатите. Ние се борим успешно в кризата, защото вече има макропоказатели, че
икономиката бележи ръст, особено ако сравним последното тримесечие на миналата година и първите три

месеца на тази. Дори ръстът е сред най-големите в Евросъюза.
- А с какво се обяснява инфлация от 4,6% през февруари на годишна база?
- Ръстът обяснява донякъде и повишената инфлация, тъй като има и повишено потребление на енергия. Както
знаете, българската икономика е много енергоемка, има повишено потребление на енергия и горива, а тези
компоненти са с най-голямо повишение на цените.
- Не ви ли смущава изказването на премиера Бойко Борисов, че ако „ЛУКойл“ излезе в планов ремонт, това
ще доведе до блокиране на държавата? Не означава ли това, че монополите продължават за управляват
вместо политиците?
- Притеснително е, ако се случи това. За държавата не знам, но икономиката ще бъде доста затруднена, ако
наистина престане да функционира „ЛУКойл“, тъй като няма алтернатива. Но това е съвсем друг въпрос. Не
ние сме създали монополното положение, което съществува сега. Просто ние трябва да се съобразяваме с
договорите, които са сключени от предишните правителства, тъй като неспазването им ще се приеме като
натиск върху бизнес, който функционира в българската икономическа среда. Това не е добър знак пък към
бъдещи инвеститори. Единствената възможност е регулаторните органи да си вършат добре работата. Всеки
друг подход е антипазарен.
- Какво очаквате от приватизацията?
- Според най-консервативните оценки на агенцията за приватизация са около 250-260 млн. лв., но там е найпривлекателното парче от приватизационната торта - „Булгартабак“. Най-вероятно тези пари могат да бъдат
удвоени.
Вестник Дневник
√ Администрациите искат над 7.2 млн. лв. за електронни услуги
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/03/30/1067929_administraciite_iskat_nad_72_mln_lv_za_elektronni/
Над 7.2 млн. лв. искат 20 държавни администрации, за да дигитализират най-търсените си услуги или да ги
сертифицират за използване в единния портал на е-правителството egov.bg. Това показва докладът на
министъра на транспорта Александър Цветков.
На практика обаче това са много малка част от над 270 администрации, които ще трябва тепърва да създават
или да модифицират вече готови електронни услуги, за да могат те да работят с вече наличните, показва още
докладът. Това за пореден път предизвика колебание в анализаторите относно бъдещето на проекта, който е
сред най-мудно развиващите се в администрацията.
Докладът показва, че едва 128 административни структури са подали информация въпреки изричното
нареждане на Министерския съвет в началото на септември миналата година. От тях само 20 са
конкретизирали какви точно са услугите, колко ще струва изграждането и сертифицирането им, както и в
какви срокове ще стане това.
Плановете на администрациите, сред които са Агенцията по заетостта, Главната инспекция по труда,
Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството
и др., са да дигитализират общо 110 услуги на обща стойност 7.27 млн. лв. Част от средствата ще дойдат по
ОП "Конкурентоспособност", но останалите трябва да бъдат заделени от бюджета.
С най-дълъг срок за изпълнение са проектите на Агенциято по геодезия, картография и кадастър, която не е
прецизирала какво точно ще направи, но е изчислила, че ще й струва 2.76 млн. лв. и ще й отнеме 20 месеца.
Дигитализирането на услугите на администрацията и сертифицирането им е необходимо за включването им в
единния правителствен портал egov.bg. "Докладът и информацията в него засилват опасенията, че
електронното управление да се осъществи скоро", коментира за "Дневник" Тодор Ялъмов от Центъра за
изследване на демокрацията.
Според него е трудно "да се прецени на толкова общо ниво ефективността за исканите средства за
изграждане и сертифициране на услуги, но със сигурност още сега може да се каже, че липсата на
координация между различни ведомства ще доведе до харчене на повече пари, отколкото трябва". "Освен
това и в момента е видно, че администрацията още не мисли за предоставянето на услугите от гледна точка
на клиента, а от своя", добавя той.
В средата на март електронното управление мина официално към Съвета за административна реформа,
чийто председател е вицепремиерът Симеон Дянков. Целта на хода е да се ускори развитието на проекта, за
който според различни източници до момента са изхарчени над 300 млн. лв.
"Над 2/3 от предлаганите в момента услуги на egov.bg" са в началния си етап на развитие, коментира в
интервю за "Дневник" зам.-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Първан
Русинов. По думите му това означава, че на сайта може да бъде намерено само тяхното описание. Реално
електронните услуги са около 30, а проектът е стартирал през 2003 г.

√ Глобално проучване с "таен клиент": Клиентите са по-взискателни, мениджърите изискват повече от
служителите
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/03/30/1067882_globalno_prouchvane_s_taen_klient_klientite_sa/
Усмихнаха ли ви се днес, докато пазарувахте? Според проучване от типа "таен клиент" над 80% от клиентите в
различни сфери на търговията и услугите са посрещани с усмивка от служителите на участвалите в
изследването компании. С около десет процента по-висок е резултатът при поздравяване на клиентите. Доста
по-малко служители (около половината) обаче предлагат допълнителни услуги при покупка, а това е важно,
тъй като увеличава продажбите.
Данните бяха представени от компаниите за проучвания от типа "таен клиент" Client X и Face off. Те са част от
международно изследване европейската асоциация на фирмите за мистериозно пазаруване. Проучването
обхваща 26 страни в Европа, Азия, Северна и Южна Америка и е правено през 2010 г.
Данните за България показват, че обслужването започва да се подобрява, тъй като резултатите за последната
година са по-високи от тези за 2009 г., каза Сашка Павлова от Face off.
Според Юлиана Горанова от Client X по-добрите резултати се дължат на това, че клиентите са станали попретенциозни и чувствителни, което кара мениджърите да повишат изискванията си към служителите.
Резултатът от усмихнатите и поздравяващи продавачи е повече продажби, тъй като тайните клиенти,
останали доволни от обслужването на дадено място, се връщат там и когато вече не играят ролята на агенти.
Данните от международното изследване показват, че по критерия "усмивка" резултатите за 2010 г. се
подобряват в сравнение с тези за 2009 г. Около 75% от тайните клиенти са заявили, че служителите са ги
посрещнали с усмивка, при 71 на сто година по-рано. Най-усмихнато е обслужването в Португалия (94%), а
"най-кисели" са служителите в Пакистан. В тази категория България се нарежда на осмо място. Най-усмихнати
са работещите в сектора отдих и развлечение.
Според проучването обаче в международен мащаб все по-малко служители поздравяват потребителите. През
2010 г. 78% от тайните клиенти са заявили, че са посрещнати с поздрав, като това е най-ниският резултат от
началото на изследването през 2004 г. Най-много поздравяват хората от държавната администрация. По
страни най-вежлива са служителите в Австрия, а най-неприветливи са отново служителите в Пакистан.
България е на четвърто място по този показател.
Най-ниски са резултатите при предлагането на допълнителни услуги. През 2010 г. едва в 44% от случаите
тайният клиент е получил предложение за допълнителна покупка към основната. На първо място по този
показател се нарежда Парагвай, а на последно - Бразилия (за Пакистан не са предоставени данни). България е
на десето място с 52% активност при предлагане на допълнителни услуги. Най-много допълнителни продукти
се предлагат в автомобилния сектор.
За България няма данни по сектори, тъй като изследванията са по поръчка на компаниите, които участват в
тях, и от Face off и Client X смятат, че ако обобщят информацията по сфери, ще стане ясно за кои фирми се
отнася.
Вестник Стандарт
√ Война в кабинета за чиновници и пенсии
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2011-03-31&article=362674
Истинска война избухна в кабинета заради чиновниците пенсионери. Тон на престрелките даде
вицепремиерът Симеон Дянков, който поиска държавната администрация да се изчисти от служителите,
които отговарят на условията за излизане в пенсия. Като отговорен за административната реформа той настоя
министерствата да преразгледат щатовете си. Кабинетът реши вчера, че бройките, заети от пенсионери,
трябва да се освободят за по-млади кадри. Министерствата на отбраната и на вътрешните работи, в които
има най-много пенсионери, обаче се опънаха на съкращенията. Заради тях министерското постановление
беше прието на вносител, за да се съгласува с двете министерства. "Законът не забранява ранно
пенсиониралите се военнослужещи да получават и пенсия, и заплата в системата на Министерството на
отбраната", заяви шефът на армейското ведомство Аню Ангелов. В Министерството на отбраната имало само
шестима пенсионери държавни служители и 11 души на трудови договори. Десетки военни обаче оставали
да работят, като си получават пенсията и отделно вземат пари от граждански договор. Справките на
министерствата сочат минимален брой служители за пенсиониране. В земеделското ведомство са 24, в
екоминистерството - едва 6. Регионалното ведомство пък съобщава за 19 служители в министерството и 39 в
Пътната агенция.
Срещу уволнението на пенсионери се обявиха и синдикатите. Лидерът на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев
дори обвини Дянков в раздвоение на мисълта. "Предложението на Дянков е незаконосъобразно, а и не
решава нищо", заяви и шефът на КНСБ Пламен Димитров.
"Аз подкрепям политиката на вицепремиера Дянков, защото така повишаваме производителността. Ако

българите искат да забогатеят, трябва да работят повече, включително и от държавната администрация",
коментира пък строителният министър Росен Плевнелиев. Той разказа, как в началото на мандата съкратил
20% от Пътната агенция. После обаче дошли специалистите от Съвета за административна реформа и
направили функционален анализ на звеното. По тяхна препоръка впоследствие били назначени нови 144
бройки.
Според доклада на Съвета за административна реформа през 2010 г. в заслужен отдих е трябвало да излязат
2314 служители. Те представляват 3,2% от общо 72 000 чиновници в администрацията. 61 на сто от тях обаче
пожелали да продължат да работят. Докладът отчита прогресивно нарастване на пенсионерите в
институциите, тъй като през 2008 г. работещите са били 38,6%, през 2009 г. - 47,8%.
Вестник Пари
√ Как България обеща 6.1 млрд. EUR на еврозоната
http://pari.bg/static/pdf/pages/03.pdf
√ Икономическият министър се обяви и срещу понижаването на ДДС за горивата
http://pari.bg/static/pdf/pages/06.pdf

вестник Труд
√ Митове и реалност да пакта евро +
Материалът може да бъде прочете в хартиеното издание

