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Вестник Класа
√ Режат европари, ако бюджетният дефицит надхвърли 3%
http://www.klassa.bg/news/Read/article/164712_%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%82+%D0%B5%D0%B2%
D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%2C+%D0%B0%D0%BA%D0%BE+%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0
%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1
%82+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D0%B8+3%25
Европейското финансиране, включително и по мерките по Общата селскостопанска политика, да бъде
прекратено, ако в страна от ЕС бюджетният дефицит надхвърли 3%. Това е една от идеите, които са част от
дебата за бъдещето на Кохезионната политика, който се води на европейско равнище. Обсъжда се и
вариантът допълнителни средства да бъдат предоставяни срещу изпълнение на списък от реформи. Това
съобщи министърът по усвояване на еврофондовете Томислав Дончев по време на кръгла маса,
организирана от институт „Отворено общество“. Според Дончев много е вероятно да се случи вторият
вариант, но още не е ясно кой и как ще мери реформите. Коментира се и намаляването на безвъзмездното
финансиране на бизнеса за сметка на инструменти, свързани с финансов инженеринг. Това обаче крие
опасности за по-малките фирми.
Тепърва ще се изостря дебатът доколко Кохезионната политика на ЕС трябва да съответства на стратегията
„Европа 2020“. В нея в раздела за зелена инфраструктура се поставя акцент върху развитие на железници и
метро. България обаче има нужда от базова инфраструктура, каквато са асфалтовите пътища. При това
положение има сериозна опасност при следващия планов период в по-добро положение да бъдат
държавите, които са стари членки на ЕС. България трябва да участва много активно в този дебат, за да защити
националния си интерес, смята Дончев.
До май екипът на министър Дончев ще предложи вариант за намаляване на областите у нас. Вече има
предложение междинните звена на оперативните програми да бъдат прехвърлени в областните
администрации.
Близо половината от фирмите не са доволни от компетентността и взаимоотношенията с администрацията,
сочи проучване на агенция „Сова Харис“. Анкетирани са фирми от цялата страна, които са кандидатствали по
проекти, финансирани от европейски програми.
Вестник Пари
√ Премиерът ще надмине Тодор Живков. По дългове
http://pari.bg/static/pdf/pages/03.pdf
√ Правителството ще продаде борсата и депозитара в пакет
http://pari.bg/static/pdf/pages/12.pdf
√ Красен Станчев, председател на управителния съвет на Института за пазарна икономика:
Правителството потъпква закона
http://pari.bg/static/pdf/pages/06.pdf
Вестник Стандарт
√ Губим по ФАР 1 милиард
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2011-04-07&article=363429
Дори договорените средства се връщат заради изтичането на програмата
България губи близо 500 млн. евро, или около 1 млрд. лв., по програма ФАР за целия период на финансиране.
Това сочи статистиката на финансовото министерство за изплатените суми и за общия бюджет на
предприсъединителната програма на Европейския съюз. Оказа се обаче, че България ще загуби не само
средствата, за които не са били подготвени проекти. Страната ще се лиши и от договорените суми, които все
още не са разплатени по съответните проекти до изтичане на срока на програмата. Причините за
неусвояването на парите по ФАР се коренят в управлението на предишните правителства. ФАР е програма на

ЕС, до средствата от която имахме достъп в периода на кандидатстването за член в ЕС. След влизането ни в
общността през 2007 г. имаше още три години, през които да бъдат довършени започнатите проекти. Но и
това време не беше достатъчно на чиновниците всички пари да бъдат усвоени. От средства, които страната ни
няма да усвои по ФАР, договорените са 108,5 млн. евро, или около 217 млн. лв. Статистиката сочи, че наймного са неусвоените средства по програма ФАР за трите години през периода 2004-2006 г. За ФАР от 2004 г.
неусвоените пари са 140 млн. лв., като от тях 45 млн. лв. са договорени. За следващата година неусвоените
пари по ФАР са над 180 млн. лв., като договорените са около 70 млн. лв. За ФАР от 2006 г. пък средствата,
които държавата няма да усвои, са 360 млн. лв.
Правителството вчера отмени Постановление на Министерски съвет от 2009 г. за осигуряване на заемни
средства за плащане по договори по ФАР, управлявани от изпълнителните агенции по програмата към
министерствата на финансите и на регионалното развитие. Към момента срокът за изпълнение и за
извършване на плащанията по всички финансови споразумения, предмет на документа, е изтекъл, а за 2011 г.
не са планирани плащания по реда на постановлението.
√ “Евро плюс” е ключ към еврозоната
Макроикономиката ви е по-добра от на други страни в ЕС, смята евродепутатът Данута Хюбнер
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2011-04-07&article=363525
Проф. д-р. Данута Хюбнер e председател на Комисията на Европарламента за регионално развитие.
Бившият еврокомисар по регионалната политика бе в София с цел да насърчи България да използва поефективно еврофондовете за икономическото и социалното си развитие.
- Г-жо Хюбнер, какви са препоръките на ЕС към България за усвояването на еврофондовете?
- ЕС е отпуснал на България големи суми за периода от 2007-2013 г. 7 милиарда евро са дадени за структурни
регионални фондове, социални фондове, кохезионни фондове, фондове за транспорт, инфраструктура,
околна среда. Имате също финансиране за земеделието. Главното, което Брюксел иска от София, е да се
ускори силно използването на европейските средства, защото България не е сред най-добрите в тази област.
Има други страни, които усвояват още по-бавно фондовете. Но България не трябва да забавя процеса, защото
е сред най-бедните в ЕС и спешно се нуждае от модернизиране на икономиката, от значителни инвестиции за
икономическото си развитие, за създаване на нови работни места, за подобряване на качеството на живота
на хората. България има нужда от бързо, но разумно усвояване на европарите.
- Как може да се ускори процесът на усвояването на тези пари?
- На първо място се нуждаете от качествена администрация и подобряване на координацията на тази
дейност, особено на местно равнище. На това равнище администрацията не е достатъчна за подготовката на
проекти за строителство на пътища, болници и училища, за развитие на малките и средните компании.
Втората причина за бавното използване на фондовете е слабият капацитет за подготовка на добри и повече
на брой проекти. Много често в предложените за финансиране от ЕС проекти има пропуски и недостатъци,
поради което и те не получават финансиране или пък то се спира, след като изпълнението им вече е
започнало. Затова ако имате повече готови проекти, веднага може да се замени един неуспял проект с друг,
за който може да се осигури финансиране.
- В Полша по този начин ли се работи?
- Да, в Полша има много такива случаи, от които се вижда, че колкото повече проекти са представени, толкова
повече средства се получават от ЕС. Още повече, за да се подготвят мащабни проекти както мост над Дунав
или магистрала, трябват години. Затова още отсега местните администрации трябва да набележат
приоритетите на местната си стратегия за развитие и да започнат да готвят проектите си за финансиране след
2013 г. Радвам се, че министър Томислав Дончев бе неотдавна в Полша и се запозна как там се преодоляват
големите бариери пред усвояването на фондовете.
- Вие сте специалист по финанси. Присъединяването на България към програмата "Евро плюс", към която се
включиха и Полша, и още няколко други страни, предизвика различни оценки. Изразена бе тревога, че
България ще трябва да плаща 6 милиарда. Има ли такава вероятност?
- Не, за включването в тази програма не трябва да се плаща. Споменаваните суми са само за гаранция. Няма
да се плаща за механизма за стабилност в еврозоната, защото тези пари всъщност са виртуални. Те ще бъдат
събирани само ако има нужда от тях. Освен това още не е решено дали държавите, които не са в еврозоната,
ще участват финансово.
- Какво всъщност ще се иска от участниците в "Евро плюс"?
- "Евро плюс" е преди всичко проект за реформи, които ще трябва да извършат шестте държави кандидатки
за еврозоната, сред които и България. Това е важно, защото иначе има риск от Европа на две скорости.
Държавите от еврозоната вървят към задълбочаване на интеграцията, реформират пазара на труда,
пенсионната система, данъците и други области. Много от решенията за ЕС занапред ще се вземат от
държавите в еврозоната. Затова има опасност десетте, които не са в еврозоната, да бъдат отделени. Това

може да се избегне чрез програмата "Евро плюс", предвиждаща участниците в нея да сядат на масата със
страните от еврозоната и да участват във вземането на решения, а не само да бъдат обект на изпълнение на
решения, взети от другите. Освен това, ако България не се включи в "Евро плюс", потенциалът и
възможностите й за влизане в бъдеще в еврозоната ще бъдат по-ограничени и за членството й в зоната ще
трябва повече време.
- Каква е оценката ви за финансовата политика на България?
- Вие сте в отлична ситуация. Имате проблеми с растежа, безработицата трябва да намалее, но тя все пак е
по-ниска в сравнение с други страни. Но от гледна точка на макроикономиката ситуацията е по-добра в
сравнение с много други страни от ЕС, включително Полша. България трябва да ускори икономическия
растеж, за да може да се финансират дългът и дефицитът. Затова особено необходими са европейските
фондове и чуждестранните инвестиции, които ще стимулират растежа.
- Европа излиза от кризата, в която попадна през 2008 г.?
- Някои експерти казват, че вече излизаме от кризата, но други твърдят, че въпреки известния растеж тя е още
в Европа. Освен това не знаем и как сиутуацията в Гърция, Португалия и други страни с финансови
затруднения ще повлияе на пазарите. Но мисля, че макар и все още в криза, постепенно излизаме от нея.
- Как се вижда от Брюксел кризата в Либия и отражението й в Европа?
- Всички наблюдаваме Либия. Защото за първи път Европа е въвлечена по такъв начин в ситуацията. За
съжаление не всички в Европа говорят и действат заедно в тази криза. Това е жалко, защото липсата на
единство не издига имиджа на Европа по света.
- Кое в случая е главното предизвикателство?
- След като сме въвлечини в кризата, то не е само военно и не е само да се постигне мир. Истинското
изпитание е какво да се прави в бъдеще, как да се избегне опасността ситуацията да се възприема от Африка
и арабския свят като война между цивилизациите, между Европа, от една страна, и Африка и арабския свят,
от друга. Ние трябва да помогнем икономически на Либия, да помогнем за постигане на демокрация,
изграждане на институции за новата система в страната. Много важна е икономическата подкрепа от
държавния и частния сектор. Европа трябва да покаже готовност да помага. Надявам се, че ЕС ще направи
всичко възможно, за да върви пред събитията, а не след тях. За това е необходимо да се изработи добра
стратегия, отчитаща всички фактори.
Вестник Дневник
√ Томаш Бохенек, вицепрезидент в Microsoft: Съвсем скоро ще предлагаме публичен "облак" и в България
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/04/06/1071244_tomash_bohenek_viceprezident_v_microsoft_suvsem_sko
ro/
Една от основните насоки в развитието на най-голямата софтуерна компания в света Microsoft е
свързвана с преориентирането на компанията към предоставянето на ИТ услуги, познати повече като
"облак" или възможността за наемане на всичко, свързано с ИТ инфраструктурата на компанията - от
хардуер, през софтуер до услуги. Компютърни облаци са например онлайн пакетите Google Apps (част от
който е Google Docs, Gmail и др) и Office 365 (който включва онлайн версия на MS Office, MS Exchange и др.)
на Microsoft. Как услугата ще бъде локализирана за България, както за плановете на компанията в
страната разговаряме с Томаш Бохенек, вицепрезидент продажби, маркетинг и услуги (SMSG) в Microsoft Централна и Източна Европа.
Г-н Бохенек, каква е стратегията ви за България и какви са плановете за развитие на Microsoft на пазара
тук?
- Работим в близки отношения с партньорите си в страната от дълго време насам. През последните
години разработихме няколко специални инициативи, например "Партньори в познанието", в областта
на образованието и разпространението на технологиите сред хората. Работим много близко и с
правителството в областта на борбата с пиратството, което все още е твърде разпространено в
България.
От друга страна, сме доволни от действията на властите в посока справяне с това предизвикателство. Има
обаче няколко наши дейности, върху които планираме да се концентрираме в близко бъдеще и искаме да
локализираме част от продуктите си, които все още не са достъпни от страната ви. Един от тях е "облакът", и
по-специално Business Productivity Online.
Онлайн пакетът ни Office 365 също ще се появи тук до края на годината. През май ще обявим и сделка с два
наши партньора на пазара в България, с които ще предлагаме съвместно услугите си в "облака". Все още
обаче не може да обявим имената на компаниите.
Microsoft залага много на "облака" на глобално ниво. Как се развива той в България?
- Очаквам големите компании да се концентрират върху създаването на собствени центрове, в които ще

използват свои "облаци". Заради размера на тези организации този ход най-вероятно ще отнеме повече
време. Що се касае до общите "облаци", които вече са налични като услуги, мисля, че средните по размер
компании ще усвояват този облак най-бързо.
Тук визирам компании с над 500 служителя и такива, които вече имат развита ИТ инфраструктура. Опитът ми
и в други държави показва, че най-малките компании няма да започнат да използват тези услуги веднага с
малки изключения - например сайтовете за електронна търговия. Компаниите, чийто бизнес е базиран на
интернет и искат да плащат за реално свършена работа и не искат да инвестират излишно в инфраструктура,
ще са по-възприемчиви.
Как могат компаниите да спечелят от тази концепция?
- Има разлики в зависимост от това каква услуга точно използват. Ако вземем за пример имейл, основно
предимство е икономията. Много компании не знаят каква е реалната стойност на един имейл. Компаниите
трябва да узреят достатъчно, за да разберат структурата на разходите си и да осъзнаят, че дори имейлът не е
евтин и не е свързан само със закупуването на техника. Затова мисля, че средните по размер компании ще
разберат първи какви са предимствата на облака.
Има и различни видове бизнес - например, ако управлявате електронен магазин, той има т.нар. пикови
моменти на употреба. И ако трябва да създадете инфраструктура за такъв магазин, тя трябва да бъде
базирана именно на тези пикови моменти, за да сте сигурни, че магазинът няма просто да спре при поголямо натоварване.
През останалото време обаче тази инфраструктура ще работи само 10% от капацитета си например, което
превръща инвестицията в останалите 90% в излишна. Интересът към облака от страна на тези компании е
огромен. За пример могат да бъдат дадени и застрахователните компании, които имат агенти, движещи се
непрекъснато. Те имат нужда от този облак, за да са сигурни, че всичките агенти имат достъп до
необходимата им информация навсякъде и на всяко устройство.
Очаквате ли сценарий в бъдеще, при който всичко да се използва през смартфон, например? И какви са
плановете ви за развитие в тази насока, особено след сделката с Nokia?
- Много от приложенията, които могат да се използват на компютър, са достъпни и на смартфон в момента,
макар и с ограничени функции. Можем да играем игри, които са налични в Xbox Live например. Пред
мобилните приложения обаче има някои ограничения, а едно от тях е резолюцията. Ако трябва да продължа
с вече дадения пример - игрите са точно такива приложения.
Не мисля, че потребителите искат да използват толкова много Excel на смартфоните си. Да, софтуерът е
достъпен, макар и с ограничена функционалност на мобилните устройства, но мисля, че и това е достатъчно.
Идеята ни е да осигурим достъп до цялата информация, на всяко устройство, навсякъде. На практика това е
факт и сега, ако използвате "облак". Проблемът е, че днес изживяването на потребителя на различните
устройства не е еднакво. Мисля, че скоро тази разлика ще бъде елиминирана, но не мога да кажа кога точно
ще стане това.
Освен "облака" какви са другите основни насоки, в които Microsoft се развива? Как се транслира
международната стратегия на компанията в България?
- Компанията се променя, но няма да елиминираме нашия бизнес с разработка и продажба на лицензи за
продуктите ни. Това са големи и растящи сегменти за нас, които не планираме да спираме. Преминаването
към "облака" обаче изисква малко по-различна организация и култура, тъй като вече говорим за
предоставяне на услуги.
Ще развиваме и този фокус на бизнеса си и в България. Все още имаме много да правим, що се касае до това
преориентиране, но то ще бъде основният ни фокус. Що се касае до международните предложения - ще се
опитаме да докараме в България доста от предложенията ни на международните пазари колкото се може побързо, като вземаме предвид ограниченията на пазара. Не мога да дам по-конкретна информация, но може
да се очакват новини от нас.
Един от основните елементи в дейността на Microsoft е търсачката ви Bing. Компанията притежава и около
1.5% от Facebook. Може ли да очакваме по-близка интеграция на услугите ви?
- Не мисля, че ще използваме нашия 1.5% дял във Facebook, за да променяме услугите си. Това е инвестиция
от наша страна и няма връзка между партньорството ни в социалната мрежа. Facebook е изцяло независима
компания. Дори и ако тя реши да купи 1.5% от Microsoft, стратегията ни няма да се промени. Всеки може да
направи нещо такова. Опитвам се да кажа, че фактът, че притежаваме 1.5% от някоя компания, няма да
промени нашата или нейната стратегия.
Що се касае до социалните мрежи като феномен - много е трудно да предвидим как ще се развиват те в
бъдеще. Уникалното при тях е, че показват как хората са склонни да споделят всичко за себе си. На практика
голяма част от хората никога няма да кажат лично много от нещата, които споделят с хиляди във Facebook.
Това е феномен. Не искам да спекулирам как ще се развива Facebook, но като всяка друга компания ние ще
си партнираме с тях. На практика ние имаме партньорски отношения дори с някои от конкурентите си - дори с

Apple, с които си партнираме в областта на Office.
Компанията ви направи голяма крачка с Kinect, който стана най-бързо стартиралият продукт в историята на
потребителската електроника. Как ще го използвате и развивате?
- Искаме да отворим Kinect към разработчиците, на които ще разчитаме за идеи къде може да бъде
използвано устройството като интерфейс. Сигурни сме, че резултатите ще бъдат изненадващи. Смятам, че
идеите, които ще получим, най-вероятно ще променят начина, по който си комуникираме.
Според някои Kinect може да бъде използван дори като интерфейс за компютри. В случая с това устройство
искаме то да бъде просто платформа, върху която потребителите и разработчиците да надграждат и да
открият сами и да ни покажат как може да бъде използвано то по най-добрия възможен начин.
Планирате ли официална дистрибуция на устройство за контролиране на игри Kinect или Xbox 360 в
България?
- За момента не внасяме нито един от двата продукта официално тук и в българското ни представителство
няма структура, която да се занимава с тях. Много обаче бихме искали това да стане, но не можем просто да
бъдем навсякъде. Дистрибуцията в определена страна изисква локализация на продукта. Геймингът е малко
по-сложен бизнес - той не е свързан само с продажбата на хардуер, а по-скоро със софтуера, откъдето идват
печалбите.
Затова следим развитието на различните държави по света и преценяваме в кои от тях ще развием този си
бизнес. След това продължаваме със следващата вълна на експанзия. Все още не е решено кога точно ще се
предлага локализирана версия на Xbox 360 за България, но нямам съмнения, че това ще стане, може би дори
скоро. Сред пречките това да се случи в момента е и високото пиратство в страната.
***
Публикации за борбата със сивия бизнес
Вестник Пари
√ Нови правила за работа с касовите апарати
http://pari.bg/static/pdf/pages/22.pdf
√ Спекулантите изстреляха цените на петрола и златото
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/04/06/1071410_spekulantite_izstreliaha_cenite_na_petrola_i_zlatoto/
Цената на петрола сорт брент достигна в сряда 30-месечен връх, след като проби за кратко 123 долара за
барел. Това стана въпреки уверенията на организацията на страните износителки ОПЕК, че дефицит на пазара
няма и тя осигурява без проблем нужните количества. Според нея поскъпването е водено от спекулации,
които се основават на "най-лошите възможни сценарии".
Освен това през последните дни като причина за поскъпване освен напрежението в богатите на петрол
региони на Близкия изток и Северна Африка се спрягат и най-различни други събития. Стачка на петролни
работници в Габон например, която е съвсем малък износител на петрол, даде повод цената му да премине
120 долара в понеделник.
Единствената пазарна причина засега цената на черното злато да катери нагоре е поскъпването на еврото
спрямо долара, тъй като се очаква днес Европейската централна банка да увеличи лихвите. В цялата тази
ситуация рекордно поскъпна и златото.
"Не може да направим много от гледна точка на контролиране на цената", заяви петролният министър на
Обединените арабски емирства (ОАЕ) Мохамед бин Даен ал Хамли, цитиран от "Ройтерс", по време на
пресконференция в Париж. Той заяви, че ОПЕК е повишил добива на петрол, за да компенсира спрените
доставки от Либия. Либия, както и Саудитска Арабия членуват в петролния и газов картел.
"Международните пазари избраха да игнорират основните принципи на пазара (търсенето и предлагането,
б.а.) и залагат на най-лошите възможни сценарии", заяви Хамли. С това мнение се съгласи и иракският зам.министър по енергетиката и бивш министър на петрола Хюсейн ал Шахристани.
Анализатори смятат, че новините в Либия движат основно цените на петрола и че засега не се очертава те да
спаднат. "Петролът е обвързан с развитието в Либия и засега не виждам какво може да подтикне той да
поевтинее", заяви Торбьон Кюз, анализатор в норвежката DnB NOR.
Подобно мнение изказа и Серена Лим, която е анализатор в ANZ. "Безизходното положение за момента в
Либия подкрепя повишаването на цените на петрола, като те вече се търгуват при малки разлики в
стойностите през деня", заяви тя.
Новината, че либийските бунтовници ще започнат да изнасят петрол, не оказа голямо влияние на пазара.
Страната добива 1.6 млн. барела на ден в края на 2010 г., но суровината, която изнася, е много лесна за
преработка и се предпочита от европейските рафинерии.

Цената на нефта набра инерция и тя скоро може да достигне 125 долара за барел", заяви Андрей Крюченков,
вицецпрезидент в изследователската компания VTB Capital. Анализаторът на агенция "Ройтерс" Ванг Тао дава
прогноза, че петролът може да достигне цена от 126 долара за барел.
Нефтът поскъпва от началото на годината поради политическата нестабилност в Близкия изток и Северна
Африка, която ескалира до гражданска война в Либия, като инвеститорите се опасяват, че тези събития ще
разстроят доставките на суровината.
В момента един от най-големите износители на петрол в региона – Саудитска Арабия, предприема действия
за запълване на дефицита, който създаде спреният добив в Либия. Рияд е единствената арабска държава,
която разполага с буферен капацитет, който да компенсира прекратените доставки от Триполи. Най-лошият
сценарий е социалното недоволство да се пренесе в Саудитска Арабия.
Тогава ще бъдат застрашени 10% от световния добив на петрол, коментира "Ройтерс". При такова развитие на
ситуацията цените на черното злато може да се изстрелят от 200 до 300 долара за барел, коментира във
вторник бившият саудитски министър на петрола Шейх Заки Ямани.
Вчера обаче първият мегатанкер, натоварен с петрол от контролирания от либийската опозиция град Тобрук,
е излязъл от пристанището на града, съобщи АФП. Машината е с капацитет от 1 млн. барела, като стойността
на пратката е над 100 млн. долара. Това ще бъде и първият изнесен от контролираните от опозицията части
на Либия петрол от началото на сблъсъка между опозицията и режима на Муамар Кадафи.
Високите цени на петрола през последните седмици подсилиха опасенията за инфлация по света и това
накара инвеститорите да се обърнат към златото. Търговците използват благородния метал като "спасителен
пояс" и чрез него хеджират риска от инфлация. Поради тази причина златото достигна рекорд от 1461.91
долара за тройунция за кратко вчера.
Среброто отчете за пореден път 31-годишен връх и поскъпна до 39.48 долара за тройунция. Според
лондонски трейдъри вчерашният пик на златото се дължи на психологическа реакция на търговците, пише
"Уолстрийт джърнъл". Това според тях означава, че дългосрочната тенденция е поскъпването да продължи,
въпреки че може през следващите дни да има леко понижение в цената.
Цените на дизел и бензин без промяна засега
Цените дребно на дизела и бензина в България засега не са поскъпнали, показа проверка на "Дневник". От
"Лукойл Нефтохим" също до вчера не бяха обявили повишение на цените на едро. Компанията спазва
едномесечен мораториум за оскъпяване, но само по бензиностанциите й. Той изтича на 23 април. В
момента цените на дребно на най-масовия бензин А95 са 2.36/37 лв. за литър, а за дизела 2.44/46 лв.
√ България - отново сред "черните овце" по измами с еврофондове
http://news.ibox.bg/news/id_1749786494
ЕК изразява "дълбока загриженост" относно съмненията за "изключително висок процент на измамите" в
България по САПАРД през 2009 г. Комисията представи пред депутатите доклад за защитафинансовите
интереси на обшността.
Прoцентът на измамите по програмата у нас за целия програмен период възлиза на 20% и представлява
"най-високият процент, отчитан за всички анализирани фондове".
Текстът отбелязва още, че повечето случаи на съмнения за измама са били открити по-скоро чрез външен
контролили намеса, отколкото чрез упражняване на вътрешен контрол на национално равнище.
Според доклада, Комисията правилно е преустановила през 2008 г. плащанията по САПАРД и ги е
възстановила през септември 2009 г. след извършването на щателни проверки.
По-нататък депутатите призовават Комисията да продължи да упражнява надзор над българските власти, за
да се подобри "допълнително това положение".
В същото време евроепутатите са силно критични към доклада на Комисията поради липсата в него на
информация относно нередностите и измамите, като според тях това е резултат от лошото качество на
докладите, изпратени от държавите членки.
Те дават за пример нивата на измамите в Испания и Франция, които изглеждат "подозрително ниски", като
се има предвид големината на страните и получаваната от тях финансова помощ.
За в бъдеще, депутатите искат да се прави ясно разграничение между нередностите и измамите, имайки
предвид, че измамата представлява криминално деяние, докато нередността е неспазване на правилата. Те
искат също така подробна информация за равнището на нередности и измами в отделните държави членки,
за да могат да бъдат взети дисциплиниращи мерки спрямо страните с най-висок процент на нередности и
измами.
Докладът констатира със съжаление, че "продължава неправомерното изразходване на големи суми" от
средствата на ЕС. Поради това, Парламентът иска от Комисията да предприеме необходимите действия за

бързото възстановяване на тези средства, особено в Италия. Възстановяването на неправилно
изразходваните средства в областта на земеделието и кохезионните фондове е "катастрофално".
В заключение, депутатите отправят запитване към Комисията за мерките за борба с увеличаването на
случаите на съмнения за измама и на свързаните с тях суми в Полша, Румъния и България.

