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Асоциация на индустриалния капитал в България вчера в медиите
Българско национално радио
√ Асоциацията на индустриалния капитал свиква Национален съвет
http://bnr.bg/sites/radiobulgaria/Economy/News/Pages/09.06.11-8.aspx
Асоциацията на индустриалния капитал в България свиква днес Национален съвет, съобщиха от асоциацията.
Работодателите ще обсъдят Европейската рамка за корпоративно управление. Европейската комисия очаква още
мнения от страните членки на съюза, тъй като бизнес климатът, условията и последиците от финансовата криза
предизвикват различни решения в Лондон, Дъблин, Вилнюс, Лисабон, Атина, се казва в съобщението. За нас е важно
чрез дискусията да предадем до най-влиятелното ниво в ЕС максимално ясно интересите на българските предприятия и
дружества като европейски икономически субекти, отбелязват от асоциацията.
akcent.bg
√ Как България да формира европейска политика спрямо имигрантите
http://www.akcent.bg/site/news.php?item=2131
С новината за готов разработен Пилотен инструмент за подобрено събиране на данни за имиграционните
процеси приключва изпълнението на български проект по Интегрираната схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ от ЕС за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни
принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС”.
При отворени врати днес, на 9 юни от 12 ч. в столичния Бест уестърн сити хотел се представя пилотният
инструмент, чрез който да се измерва и да се оценява икономическата и социалната интеграция на
имигрантите в българското общество. Проектът се изпълнява от Асоциацията на индустриалния капитал в
България,съфинансиран от Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, Интегрирана схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на
„Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС” и постепенно изграждане на капацитет за
реализация на тези дейности.
Пилотният инструмент представлява серия от социологически проучвания – дълбочинни интервюта, описания на
конкретни случаи, анкети и серия от национално представителни проучвания сред 30 предприятия, 30 държавни
институции, 150 имигранта и 1200 представители на населението. Мненията и препоръките са анализирани в Доклад
за количествените и качествените параметри на имиграцията и степента на интеграция на
икономическите имигранти в българското общество и предизвикателствата за нейното
подобряване. Експертите подчертават, че както пилотният инструмент, така и докладът са уникални, защото
разглеждат проблемите с имигрантите от всички гледни точки и прецизно очертават предизвикателствата и
възможностите за подобряване на интеграцията на наемни работници от трети страни.
Получените данни отчитат динамиката на обективните социално-икономически фактори, въздействащи върху
миграционните процеси и върху интегрирането на чужди граждани както на пазара на труда, така и от обществото у
нас. Въз основа на констатациите в областта на трудовата заетост са отправени и конкретни препоръки за промяна на
нормативни актове, подчертава Добрин Иванов, ръководител на проекта и изпълнителен директор на Асоциацията
на индустриалния капитал в България. Друг положителен резултат от изпълнението на петмесечния проект е, че се
дефинират областите, в които следва да се коригират мерките по прилагането на политиката по миграция и
интеграция.
dnesplus.bg
√ В София представят пилотен инструмент за оценяване на интеграцията на имигрантите в България
http://dnesplus.bg/RegionNews.aspx?n=532896
С новината за готов разработен Пилотен инструмент за подобрено събиране на данни за имиграционните процеси
приключва изпълнението на български проект по Интегрираната схема за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ от ЕС за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика
за интеграция на имигранти в ЕС”.
При отворени врати днес от 12:00 часа в столичния Бест уестърн сити хотел се представя пилотният инструмент, чрез
който да се измерва и да се оценява икономическата и социалната интеграция на имигрантите в българското общество.
Проектът се изпълнява от Асоциацията на индустриалния капитал в България, съфинансиран от Европейския фонд за
интеграция на граждани на трети страни, Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за
реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика за интеграция на
имигранти в ЕС” и постепенно изграждане на капацитет за реализация на тези дейности.

Пилотният инструмент представлява серия от социологически проучвания – дълбочинни интервюта, описания на
конкретни случаи, анкети и серия от национално представителни проучвания сред 30 предприятия, 30 държавни
институции, 150 имигранта и 1200 представители на населението. Мненията и препоръките са анализирани в Доклад за
количествените и качествените параметри на имиграцията и степента на интеграция на икономическите имигранти в
българското общество и предизвикателствата за нейното подобряване. Експертите подчертават, че както пилотният
инструмент, така и докладът са уникални, защото разглеждат проблемите с имигрантите от всички гледни точки и
прецизно очертават предизвикателствата и възможностите за подобряване на интеграцията на наемни работници от
трети страни.
Получените данни отчитат динамиката на обективните социално-икономически фактори, въздействащи върху
миграционните процеси и върху интегрирането на чужди граждани както на пазара на труда, така и от обществото у нас.
Въз основа на констатациите в областта на трудовата заетост са отправени и конкретни препоръки за промяна на
нормативни актове, подчертава Добрин Иванов, ръководител на проекта и изпълнителен директор на Асоциацията на
индустриалния капитал в България. Друг положителен резултат от изпълнението на петмесечния проект е, че се
дефинират областите, в които следва да се коригират мерките по прилагането на политиката по миграция и интеграция.
***
Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Дневник
√ По-малко работници произвеждат повече
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/06/09/1103587_po-malko_rabotnici_proizvejdat_poveche/
Намаляването на работещите продължава да увеличава производителността на труда в България. Средният принос на
всеки зает през първото тримесечие на тази година е бил с 5.2% по-голям спрямо същия период на 2010 г., показват
данните на Националния статистически институт (НСИ). За това време заетите са намалели със 120 хил.
Данните говорят, че работодателите са уволнили най-неефективните служители, но на тяхно място не са взели други.
Това автоматично вдига средната производителност на труда в предприятията за сметка на по-голямото натоварване на
по-квалифицираните работници, коментираха анализатори на трудовия пазар.
Обратната тенденция се забеляза през първата половина на 2009 г. Тогава въпреки спада в поръчките голяма част от
фирмите не бяха освободили ненужния персонал.
Последните данни показват, че най-ефективни са заетите в индустрията, където са една четвърт от работещите. През
периода януари - март 2011 г. средната брутна добавена стойност на всеки работник в сектора е била 12.4 лв. на час.
С 2.50 лв. по-малка е била ефективността в сферата на услугите, в която работят 56% от заетите. Най-ниска е
производителността на труда в селското стопанство.
Според НСИ всеки зает е изработил средно по 4870 лв. през първото тримесечие на тази година, или с над 600 лв.
спрямо същия период на 2010 г. Разликата е толкова голяма, защото показателят се измерва по текущи цени и включва
инфлацията. На час всеки работник произвежда стока за почти 12 лв.
Въпреки повишаването на ефективността в икономиката последните данни на Евростат показват, че в България
производителността на труда е едва 40% от средната за ЕС. През последните 12 години показателят непрекъснато се
подобрява, но с много слабо темпо. През 1998 г. производителността на труда у нас е била близо четири пъти по-ниска
от европейската.
√ Икономиката на Гърция затъва все по-дълбоко в рецесия
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/06/09/1103725_ikonomikata_na_gurciia_zatuva_vse_po-dulboko_v_recesiia/
Икономиката на Гърция се е забавила с много повече от първоначално прогнозираното през първото тримесечие на
годината, предаде агенция "Блумбърг". Това се случва точно когато премиерът Георгиос Папандреу води кампания за
прокарване на нов пакет с фискални ограничения, изискан от Европейския съюз и Международния валутен фонд.
Ситуацията се усложнава допълнително от нежеланието на Европейската централна банка да подкрепи участието на
частните инвеститори в новия спасителен пакет. Атина разчита, че допълнителните антикризисни мерки в комбинация с
външната помощ ще й помогнат да избегне фалита. За да стане това, икономиката на страната трябва да излезе от
рецесията.
Моментът, в който това ще се случи, обаче изглежда все по-далеч в бъдещето. Брутният вътрешен продукт на страната
се е свил с 5.5% на месечна база, показаха ревизираните данни на статистическата служба Евростат. Първоначалната
оценка говореше за понижение от 4.8%.
Икономистът от Capital Economics Емили Гай коментира, че ако икономиката продължи да се понижава, страната няма
да е в състояние да покрие фискалните цели, наложени от международните й кредитори.
"Очакваме икономиката да отчете спад от 5% през настоящата година", каза Гай. "За нас това означава, че страната
отново няма да успее да покрие целите си", допълни тя.
Според заключителния доклад на мисията на ЕС, МВФ и ЕЦБ, която приключи преди седмица в Атина, икономиката на
страната ще се свие с 3.8% през настоящата година и ще започне да расте отново през 2012 г. Не е ясно обаче как това
ще се случи, при положение че страната е в дълбока рецесия, а правителството подготвя допълнително орязване на
публичните разходи.
В своя доклад т.нар. тройка признава, че южната ни съседка няма да е в състояние да се завърне на финансовите пазари
през следващата година. Това се предвиждаше, когато беше одобрен първоначалният спасителен пакет на стойност 110

млрд. евро.
"Данните предоставят малко надежда за приближаване на повратен момент в икономическата активност", коментира
Платон Монокрусос, икономист от EFG Eurobank. Безработица в страната достигна 16.2% през март, а промишленото
производсто се понижи с 11 на сто през април.
Новите антикризисни мерки на правителството, дебатите, които започнаха вчера в парламента, също са поставени под
въпрос, като се има предвид, че стотици хиляди гърци протестират всеки ден срещу политиката на правителството.
Неспирните стачки принуждават дори някои представителите на кабинета да се противопоставят на част от новите
ограничения.
Поредният пакет, който предвижда допълнително орязване на разходите с 6.4 млрд. евро до 2015 г., обаче е само един
от елементите на пълната програма за южната ни съседка. Вторият е приватизационната програма на стойност 50 млрд.
евро. В доклада си "тройката" е заложила график за раздържавяване на активи с цели по тримесечия до 2015 г.
Първата голяма сделка вече е факт от началото на седмицата - "Дойче телеком" реализира опцията си да купи за 400
млн. евро още 10% от държавния дял в телекома ОТЕ, контролиращ и българския мобилен оператор "Глобул". Точно
толкова са постъпленията от раздържавяване, изискани от международните кредитори. Общите приходи до 2015 г.
трябва да достигнат 50 млрд. евро. Според анализатори обаче това е прекалено амбициозна цел.
Най-противоречивият елемент от плана обаче не е нито новият пакет от бюджетни ограничения, нито приватизацията, а
желанието на властите и частните инвеститори да се включат под някаква форма.
Въпросът е мярката да не се възприеме като форма на фалит от рейтинговите агенции, тъй като това ще срине пазарите в
Европа, а може би и глобалните. Във връзка с това се обмисля т.нар. частичен фалит.
В понеделник финансовият министър на Германия Волфганг Шойбле предложи инвеститорите, притежаващи гръцки
дългови книжа, да ги разменят за такива с по-дълъг срок до падежа. Първоначално ЕЦБ даде сигнал, че подкрепя
подобно предложение. След вчерашната среща на управителния й съвет обаче нейният президент Жан-Клод Трише се
обяви против.
"Не подкрепяме преструктуриране... или нещо подобно. Изключваме всички концепции, които включват елемент на
принуда", каза Трише. "Призоваваме към избягване на каквото и да е кредитно събитие като частичен фалит. И, разбира
се, фалит", допълни той.
Опасенията на централния банкер са свързани с начина, по който подобно действие ще бъде възприето от рейтинговите
агенции. "Стандард енд Пуърс" например има понятие "частичен фалит". При него страната може да не бъде обявена в
несъстоятелност, при положение че облигационерите са приели размяната доброволно.
В Уругвай е предприета подобна стъпка през 2003 г. S&P обявява тогава, че страната се намира в частичен фалит, но тя
успява да се завърне на финансовите пазари още същата година. Това дава известна надежда за южната ни съседка, но
все пак двете ситуации са коренно различни, посочват анализаторите.
Те коментират, че Атина може да се възползва от предложението на Шойбле дори без подкрепата на ЕЦБ. Монетарната
институция настоя, че ако се действа против волята й, ще спре да приема гръцки дълг като обезпечение срещу кредити
към банките в страната.
При подобно стечение на обстоятелствата функцията на ЕЦБ може да бъде иззета от централната банка на Гърция. Тя
може да си набави необходимите средства от схемата за кризисно финансиране (ELA), от която се възползва
централната банка на Ирландия. Когато статутът на Атина бъде променен от рейтинговите агенции, пък ЕЦБ ще може
отново да започне да изпълнява ролята си.
√ Накъде върви програма "Конкурентоспособност"
http://www.dnevnik.bg/analizi/2011/06/09/1103685_nakude_vurvi_programa_konkurentosposobnost/
Три години и половина след началото на оперативна програма "Конкурентоспособност" с бюджет от 1,16 млрд. евро е
логично да си зададем въпроса какъв е ефектът от нея. Отговорът е - ниска усвояемост и реална опасност от загуба на
средства заради куп "системни" грешки.
Капаните започват още на етап програмиране на схемите. Като се залагат трудно изпълними минимални критерии пред
кандидатите, силно се ограничава броят на потенциалните бенефициенти. Например по схема "Технологична
модернизация в малки и средни предприятия" бяха поставени изключително високи минимални прагове за нетни
приходи от продажби за 2009 г., а това е най-тежката във финансово отношение година за бизнеса в последното
десетилетие. Резултатът е
символичен интерес и нулево договаряне
по схемата за консултантски услуги на предприятия в затруднение.
Потенциалните кандидати се ограничават и по основната им икономическа дейност. По споменатата по-горе схема са
допустими за подпомагане единствено средно- и високотехнологични производства на автомобили, лекарства или
услуги като производство на филми или издаване на музика, които се явяват леко встрани от класическата индустрия. Те
са концентрирани в малък брой компании, които в масовия случай не са дори малки или средни.
В същото време са отрязани от финансиране отрасли като производство на облекло, обувки, мебели, метални изделия,
строителни материали. А за капак се залага нисък бюджет по схеми, които традиционно се радват на голям интерес като процедурите за технологична модернизация.
Това води до голям брой нефинансирани, но иначе успешно преминали техническа и финансова оценка проекти (по
"Технологична модернизация в големи предприятия" от 113 подадени проекта 76 са оценени положително, но едва 20
от тях са одобрени за финансиране поради недостатъчен бюджет). Не е известно защо не се предприемат адекватни
мерки за пренасочване на неусвоени средства от непопулярни схеми към такива с голям интерес в рамките на един и
същи приоритет, както и стъпки за прехвърляне на средства от приоритети с ниска усвояемост към такива с висок

процент на договаряне.
На етап договаряне положението не е по-розово. Допуска се
голямо забавяне на оценката на проектите
- в процедурата за подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия тя отнема над година.
При оценката на административното съответствие се отхвърлят много предложения поради некоректно попълнени
декларации. А грешките в тях най-често са следствие от обективната липса на достъп до регистъра на държавните
помощи или на неясните формуляри на декларациите.
Има огромно забавяне при разглеждането и одобрението на междинни и финални отчети, както и изплащането на
дължимата по тях безвъзмездна помощ от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия,
изпълняваща функциите на междинно звено и договарящ орган по програмата. За това отговорност носи и
управляващият орган - Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
По проектите за модернизация периодът от подаването на отчета до получаване на безвъзмездната помощ обикновено
отнема от 3 до 9 месеца, докато по проектите за иновации този период реално е от 6 до 12 месеца въпреки много пократките срокове, заложени в договорите за безвъзмездна помощ и актовете на правителството.
Процедурите са излишно усложнени
и това води до технически грешки и губене на време. Администрацията се бави и заради многото документи, които се
обменят между различните отдели на агенцията, както и между агенцията и министерството. Честа практика е, след като
даден документ, отчет или разход бъде одобрен с официален документ от агенцията, впоследствие той да се ревизира
от министерството, което иска нови документи.
Не се признават правомерно извършени разходи за одит, при условие че те са били допустими според правилата на
програмата. Така бенефициенти по процедурата "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"
получават писма, че "…разходите за одит се признават за допустими по проекта, но недопустими за финансиране",
понеже са извършени след края на проекта.
Независимо че това е било разрешено както в насоките за кандидатстване, така и в оперативното ръководство за
изпълнение. Условието, залегнало в официалните документи на програмата, обаче не е било синхронизирано от
администрацията с изискванията на няколко регламента на ЕС и с постановление на правителството. Възможните изходи
от този проблем са на няколкостотин бенефициента да не бъдат признати разходите за одит, въпреки че това ще доведе
до вълна от жалби и съдебни дела срещу администрацията, или тези разходи да бъдат признати за допустими за
финансиране, а възможните загуби да останат за сметка на администрацията.
Този "параграф 22" е довел до трагични резултати
При бюджет от 247 млн. евро за иновации са договорени едва 4% и изплатени малко над 0.5 % от средствата. Подписани
договори има само по две от седемте започнали схеми, като около една трета от първоначално сключените вече са
прекратени.
От 594 млн. евро за технологично обновление 200 млн. вече са заделени за кредитни линии за енергийна ефективност и
възобновяеми енергийни източници. Така 394 млн. евро остават главно за технологична модернизация и международни
стандарти. От парите по този приоритет около 26% са договорени и 5.2% - изплатени. Риторичен въпрос е възможно ли е
останалите три четвърти от средствата да бъдат договорени до края на 2013 г. и успешно разплатени до края на 2015 г.
ОП "Конкурентоспособност" e на второ място по усвояване с разплатени над 20% от бюджета.
Това обаче се дължи на Приоритет 3, по който бяха платени 199 млн. евро към Европейския инвестиционен фонд в
рамките на инициативата JEREMIE. Тези пари обаче все още не са достигнали до фирмите.
В схемата за институционални бенефициенти при 87 млн. евро бюджет са договорени 43%, но реално платени са едва
8.6%, а по Приоритет 5 - за техническа помощ (с бюджет около 35 млн. евро), са изплатени също под 9% - основно за
възнаграждения на служителите.
Според принципа на движение на парите - въз основа на предварително одобрения в програмата бюджет по години, се
определят минимални цели за всяка година от 2011 до 2015. Всяка част от програмата, която не покрива тези цели, ще
бъдеосвободена, т.е. загубена от общия бюджет след края на всяка от годините. Съотношението между броя на
прекратените договори (тази ревниво пазена тайна) и успешно приключилите може да бъде най-точният измерител за
успеха на ОП "Конкурентоспособност" към настоящия момент. Когато (и ако) това съотношение стане известно за
обществото, ще се разкрие и сериозният риск от загуба на средства по програмата през 2013 г.
Вестник Класа
√ Българинът играе на сигурно, инвестира в имоти и на влог
http://www.klassa.bg/news/Read/article/171479_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%
8A%D1%82+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%
BD%D0%BE%2C+%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0+%D0%B2+%D0%B8%D0%BC%
D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B3
Българинът продължава да бъде консервативен в инвестициите си и залага на сигурни активи. 58,7% наливат пари в
недвижима собственост, една трета – в спестявания в банка, всеки пети – в образование и професионално развитие, а
едва около 6 на сто биха предпочели да играят с акции на български компании, на чужди или в държавни ценни книжа.
Това сочи изследване на агенция „Медиана“ по поръчка на Института за икономически изследвания към БАН,
представено вчера. Нещо повече – оказва се, че едва 9,8% от анкетираните отговарят, че притежават или са притежавали
ценни книжа, а 85,8% - отговарят отрицателно. Хората предпочитат нискорискови инвестиции и такива, които са
насочени към бъдещето, обобщи резултатите директорът на института Митко Димитров. Според икономистите

българите имат проблем с информираността по отношение на ценните книжа, което води до страх да инвестират на
фондовата борса.
3 млн. души получиха бонове по линия на масовата приватизация, но ниският процент на положително отговорили
показва, че тя не е оставила трайна следа в инвестиционната култура на българина, коментира данните Спартак
Керемедчиев от Института за икономически изследвания към БАН. 70% са съгласни с твърдението, че процесът на
раздържавяване е бил непрозрачен и е обогатил определена група от хора, близки до властта. Мнозинството е на
мнение, че не е довела и до развитие на пазарната икономика. Преобладават и мненията, че държавните и общинските
предприятия не се управляват по-добре от частните.
Освен това е голям процентът и на хората, които не са получавали никога дивиденти от своите ценни книжа – 42 на сто,
една трета само понякога, а само 6,3% всяка година. Всеки пети от инвестиращите в акции е в компании на БФБ, а всеки
четвърти дори не си спомня. На практика по-малко от 2 % от населението има бонове от публични компании на родната
борса. Тревожен е фактът, че половината от интервюираните не биха инвестирали в БГ компании при никакви условия, а
като основни мотиви да го направят е да получат дивидент или сигурен източник, че ще има печалба, сочи още
проучването. Доц. Радостина Бакърджиева от Института за икономически изследвания към БАН коментира пред „Класа“,
че това се дължи преди всичко на мудния законодателен механизъм за препродажба на акции. Явно българинът не е
наясно и с предимствата, които носи публичният статут за компаниите. Според 12,2% листнатите на борсата дружества
не се управляват по-добре от частните, 10,5% смятат, че се ръководят по-добре, а мнозинството 77,3 на сто дори няма
мнение. Най-често нашенецът би се доверил на опита на близки и приятели или на съвета на своя брокер, вместо на
публичната информация. Според данните най-важните фактори за успеха на една компания са мениджърите,
персоналът и акционерите.
В световен мащаб се наблюдава тенденция средният срок на задържане на акции да се съкрати от 3 години на 1 година
– т.е. подобен род инвестиране се приема за краткосрочно, отчете още Спартак Керемедчиев. А Митко Димитров
допълни, че намалява като цяло делът на акциите, собственост на физически лица, като се увеличава делът на
институционалните инвеститори – банки, фондове, застрахователи, пенсионни дружества. У нас се надявам при добро
управление частните пенсионни дружества да изиграят ролята на големите инвеститори на борсата в бъдеще, допълни
Димитров.
Вестник 24 часа
√ Пенсионната ни система като швейцарско сирене
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=923008
Решението на Конституционния съд да отмени национализацията на над 100 милиона лева от личнитепенсионни
сметки на осигурените е важна крачка в развитието на България като правова държава. То показва на настоящото и
бъдещите политически мнозинства и правителства, че правилата се отнасят и за тях. Държавата вече не може да посяга
на частна собственост и да нарушава договори - това определено ни приближава към развитите западни страни и ни
отдалечава от тоталитарните примери. Но, разбира се, има нужда и от следващи стъпки в посока върховенство на
закона.
Има нужда и от реални стъпки към промяна на манталитета на управление на пенсионната система. Защото имаше опит
да се замаже проблемът с пенсионната система чрез една проста кражба. Още когато беше взето решението за
национализация на пенсионните сметки беше ясно, че парите ще стигнат горе-долу до края на мандата на това
правителство, след което ще се отвори още по-голяма дупка в пенсионния бюджет.
Това за Тотю Младенов може да е задоволително (явно не планира втори мандат), но за останалите български граждани
замазването на проблемите и отлагането им за следващото правителство няма никакъв смисъл. Още повече, когато
става с цената на нарушаване на конституцията и върховенството на закона. Затова шамарът, нанесен от
Конституционния съд, е изключително важен и за пенсионната реформа. След решението на съда "лесните" (и
временни) решения в пенсионната система не се допускат. Има нужда от реална промяна.
Ако започнем с конкретния проблем - той е многопластов и натрупван от няколко правителства, които постоянно го
отлагат. Пенсионирането за някои категории труд е толкова ранно, че технически не е възможно да се натрупат
достатъчно средства за пенсия. Това трябваше постепенно да се променя, но нито едно правителство не го направи, а
само отлагаха и отлагаха сроковете.
Ето едно сравнение - един учител внася 30 г. в учителския пенсионен фонд, за да може да се пенсионира 3 г. по-рано.
Т.е. съотношението е 10 към 1 и затова учителският пенсионен фонд работи.
Обаче, миньори и други професии внасят 10 г. и могат да се пенсионират 10 г. по-рано. Съотношение 1:1, т.е. 10 пъти полошо съотношение, отколкото учителския пенсионен фонд. Нещо повече, има и случаи, при които се позволява
пенсиониране 18 г., преди нормална пенсионна възраст.
При това съотношение няма как системата да работи, просто не могат да се натрупат достатъчно средства. Да не
говорим за военни и полицаи, които се пенсионират по-рано, но без въобще да има фонд, в който да внасят
допълнителни осигуровки за ранно пенсиониране.
В допълнение, има миньори, които са работили както преди пенсионната реформа, така и след нея - т.е. внасяли са
известно време в държавния пенсионен фонд, а после в частен. Очевидно те трябва да получават част от пенсията си от
държавния и друга част от частния фонд. Също нещо, което е очевидно, но не е решено, а се отлага.
И не става дума за отделен проблем. Българската пенсионна система е като швейцарско сирене - има толкова много
дупки, че не може да се види вече същността й. Уж имаме пенсионна възраст от над 60 г., но огромна част от хората се
пенсионират по-рано. Сега ефективната пенсионна възраст е по-ниска дори от времето на комунизма. Проблемът е, че

при комунизма е имало по-малко на брой пенсионери и повече работещи. Обаче сега тези много работещи вече се
пенсионират и пирамидата се обръща - демографски фактори, известни от 30-40 години насам, са били пренебрегвани и
днес трябва да понесем тяхната цена.
А през цялото това време, пенсионната система беше използвана като заместител на икономическия растеж. Помните
ли защо се раздадоха толкова привилегии за заобикаляне на пенсионната възраст?
Защото нямаше работни места. А нямаше работни места заради липсата на реформи и стопански растеж. Ето как имаме
порочен кръг: липсата на икономически реформи създаде социални проблеми, а те създадоха стимули на политиците да
ги замазват чрез пробиване на дупки в пенсионната система.
Щеше да бъде много по-лесно, ако преди 30-40 години бяха започнати пенсионна реформа и натрупване на средства в
лични пенсионни сметки. Без съмнение вече щяхме да имаме достатъчно ресурси, за да не се притесняваме.
Обаче не - пенсионната реформа започна едва през 2000 г., и то с малък дял на личните пенсионни сметки. В същото
време едва малко преди кризата беше създаден Сребърният фонд и в него също няма достатъчно натрупани ресурси.
ВАЖНО Е!
Решението е в две посоки, смята Ангелов. Първо, концентриране на усилията към реформи, които да привлекат
инвестиции и да създадат достатъчно работни места за всички. И, второ, да изградим такава пенсионна система,
която да не е податлива на политически популизъм. Има такива системи и те задължително включват
натрупване на финансови ресурси, и то най-добре по лични сметки на осигурените. Най-добрите примери са в
страни като Холандия, Швейцария, Австралия.
money.bg
√ Ще спрат ли далаверите с обществените поръчки?
http://money.bg/news/id_1784634794/%D0%A9%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%BB%D0%B8_%D0
%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%81_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%
B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA
%D0%B8_
Новият Закон за обществените поръчки ще намали бюрокрацията и ще засили контрола. Това заяви в студиото на bTV
министърът, отговарящ за еврофондовете, Томислав Дончев.
"Промените в Закона за обществените поръчки са много. Намалява се бюрократичния товар, от кандидатите ще се искат
по-малко документи. Въвежда се централен орган за предварителен контрол, който ще проверява всички поръчки с
европейско финансиране над определени прагове", каза още Дончев.
Той уточни, че се отнема възможността в обществените поръчки да се поставят условия, които дискриминират
фирмите. "Например условие определен процент от персонала на фирмата да е от дадено населено място. Това може и
да носи радост на кмета и на общината, но се третира като дискриминация", каза министърът на еврофондовете.
Томислав Дончев заяви, че се надява в бъдеще строгите правила за европейското финансиране да се приложат към
всички обществени поръчки от държавния бюджет, но в момента няма ресурс за подобен контрол.
По думите му, след като бъде приет законът, ще се направят "типови" документи, т.е. ще има стандартен набор
от документация, която ще бъде попълвана от всички, в зависимост по каква поръчка или проект кандидатстват. Според
Дончев това от една страна ще доведе до по-добра дисциплина, а от друга ще бъде и улеснение.
На въпрос колко се краде от европейските средства, Дончев отговори, че няма конкретни данни но до момента има не
по-малко от 140 договора, в които има финансови нередности. По думите му това не означава непременно, че има
кражба на европейски пари, тъй като понякога става дума просто за недостатъчна подготовка и компетентност на
кандидатите.
Системата за електронно подаване на документи ще заработи от сряда. "Един проект има поне 7-8 килограма хартия. Аз
лично съм подавал проект, за който комплектът от документи тежеше 230-260 килограма. На първо място електронното
кандидатстване пести средства", заяви министърът.
Според него обаче най-важният ефект не е толкова спестяването на средства, а това, че няма да има никакъв потенциал
за субективизъм. "Самата система предполага друг вид дисциплина и за тези, които подават документите, и за тези,
които ги обработват", каза още Дончев.
Той заяви, че не може да отговори на въпроса кой министър е "двойкаджия" и кой - "отличник" в усвояването на
европейските средства. "Никога добрата или лошата работа по определена Оперативна програма не е отговорност само
на един човек. Това е сложна система и ако един човек полага усилия, а до него двама не полагат, няма как да има
добър резултат", каза Дончев.

***
Публикации за борбата със сивия бизнес
Вестник Класа
√ НАП допусна масово затваряне на магазини през есента
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/06/09/1103706_nap_dopusna_masovo_zatvariane_na_magazini_prez_esenta/
Националната агенция за приходите (НАП) предупреди, че през октомври може масово да затвори търговски обекти, ако
регистрираните по ДДС фирми, които отчитат продажбите си с касови апарати, не осигурят свързването им с данъчната
администрация.
Миналата година Министерството на финансите издаде наредба, която задължава всички фискални устройства да се
настроят така, че да имат онлайн връзка с приходната агенция. Първо на изискването трябваше да отговорят
бензиностанциите, като за тях срокът беше 1 януари тази година.
До 30 септември същото трябва да направят и регистрираните по ДДС търговци, а до 31 март 2012 г. всички касови
апарати ще трябва да имат връзка с НАП.
Към момента обаче само около 15 хил. фирми, или 7.5% от регистрираните по ДДС търговци, имат такава връзка. За
останалите близо 185 хил. регистрирани остават малко повече от 3 месеца да покрият изискването.
"Не искам да плаша никого, но ако един търговец реши да направи дистанционната връзка с НАП в края на септември,
почти сигурно сервизните фирми няма да могат да се справят навреме и ще се стигне до запечатване на обекти. Това
стана с около 400 бензиностанции в началото на годината", каза изпълнителният директор на агенцията Красимир
Стефанов.
НАП съобщи, че са провели разговори със сервизните фирми, които модифицират касовите апарати или заменят старите
модели с нови. От тях станало ясно, че с наближаване на крайния срок времето за регистриране на устройствата все
повече ще се увеличава поради струпване на заявките.
Сега средното време за инсталиране на едно устройство е само час и половина. Ако всички търговци изчакат крайния
срок през септември, заявките им няма да могат да бъдат обработени. По данни на НАП 231 големи компании имат
общо 49 000 касови апарата. Останалите около 150 000 фискални устройства, на които предстои свързване, принадлежат
на близо 185 000 регистрирани по ДДС фирми и еднолични търговци.
Потърсен за коментар от "Дневник", говорителят на НАП Росен Бъчваров заяви, че в последните дни е започнала
масирана информационна кампания, при която всички регистрирани по ДДС фирми са получили писма с
предупреждение за това изискване и последиците, ако не го изпълнят.
Скоро щели да се изпратят и хартиени брошури, а ефектът от кампанията бил, че между 300 до 400 фирми дневно вече
свързват устройствата си с данъчните. "Напълно постижимо е до 30 септември всички търговци да отговорят на
изискването - ако това не стане, затварянето на обекти след 1 октомври е реален сценарий", каза той.
До края на август тази година около 4500 фирми от фармацевтичния бранш предстои да изградят дистанционна връзка с
приходното ведомство на своите около 10 000 фискални системи, припомниха от НАП. Всички разходи по закупуване на
нови касови апарати или модифициране на вече съществуващи се зачитат за разход за данъчни цели на търговците,
припомниха още от НАП.
Представители от бранша, произвеждащи електронни фискални устройства, обявиха, че наредбата е била приета
миналата година и това им е помогнало да се подготвят. "Бройката е внушителна, но сме готови да реагираме на
търсенето", каза пред "Дневник" търговският директор на "Дейзи технолоджи" Гриша Петков.
Във фискалните устройства задължително се добавят два специални модула - устройство за GPRS връзка със сървъра на
НАП и данъчен терминал. Терминалът ще може да извлича във всеки момент информация за оборотите, които се
съхраняват в оперативната памет на касовия апарат. Това ще става по инициатива на данъчните с подаване на SMS към
устройството, а търговецът дори няма да знае за проверката.
Така приходната администрация получава възможността да сравнява данните от оперативната памет на касовия апарат с
тези в централната памет. Сега при инспекция на място данъчните имат възможност да проверят само централната
памет. Според тях криенето на обороти от некоректни търговци става именно чрез изтриване на транзакции от
оперативната памет, преди данните да се изпратят към централната.
Прехвърлянето се извършва или при смяната на касиера, или в края на работния ден. Според данъчните експерти целият
процес може така да се програмира, че всеки ден да се сравняват данните от централната памет на устройствата с
направените по-рано засечки от НАП и всяко съмнително разминаване ще е сигнал за проверки.
Миналата година, когато наредбата влезе в сила, Националната агенция за приходите се договори с мобилните
оператори за цената на SMS-ите, които устройствата ще изпращат към данъчните сървъри. Тогава НАП обясни, че това
ще струва на търговците най-много 5-6 лв. на месец.
Цената за модифициране на касовите апарати пък започва от 150 лв., а при подмяна новите касови апарати се очаква да
струват между 200 и 400 лв.

Вестник Пари
√ Под 10% от търговците са вързали касовите си апарати с НАП
http://pari.bg/static/pdf/pages/18.pdf
Вестник Класа
√ НАП дава на съд 10 пъти повече фирми длъжници
http://www.klassa.bg/news/Read/article/171484_%D0%9D%D0%90%D0%9F+%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D
0%B0+%D1%81%D1%8A%D0%B4+10+%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5
+%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8
Само за първите три месеца на годината Националната агенция по приходите е подала близо 100 искови молби с искане
за производства на несъстоятелност на фирми длъжници. Очакванията на данъчните са за около 400-500 нови
производства, които ще се прибавят към вече заведените близо 1000 текущи иска. Сметките показват, че до края на
годината 1000-1500 фирмени дела ще се отправят към съда, което е близо 10 пъти повече от минали години, когато това
се вършеше от Агенцията по държавни вземания, съобщи за “Класа“ Росен Бъчваров, директор комуникации в
приходното ведомство. По думите му това не означава, че фирмите са станали повече несъстоятелни, а че НАП използва
този инструмент по-интензивно в практиката си за събиране на данъци. Само за първите два месеца на годината
приходната агенция е завела 75 искови молби до съдилищата за откриване на производства по несъстоятелност. За
сравнение, през цялата 2010 г. исковете са били 71, а през 2009 г. – 90 броя. За първите шест месеца на годината
ведомството на Красимир Стефанов представлява държавата по съдебните дела за дълговете на фирмите, неплатените
осигуровки или други задължения в общо 713 дела. През 2010 г. агенцията представлява държавата в 650 дела, а през
2009 г. – в 539 дела. Същевременно данъчните отчитат, че са открити и след това спрени 158 производства по
несъстоятелност, по които проучват имущественото състояние на длъжниците и трябва да се прецени дали е
целесъобразно да бъдат възобновени производствата. В тези случаи длъжниците са платили частично задълженията си
или имат сключено споразумение с НАП за дългосрочно погасяване на дълговете.
Ежедневно стотици касови апарати се присъединяват към системата на приходната агенция, съобщи още Бъчваров. Той
припомни, че 185 хил. фирми и еднолични търговци, регистрирани по ДДС, имат малко повече от 3 месеца, за да
свържат касовите си апарати с компютърните системи на НАП, но както винаги, някои ще изчакат 1 октомври, когато е
крайният срок за това. Тогава едва ли тези 200-300 компании, осигуряващи достъпа със системата на НАП, ще успеят да
инсталират 100 хил. касови апарата. Това няма как да стане физически. Поне месец е необходимо, за да започне
процесът, обясниха от НАП. Разходите в размер на 400-420 лв. за купуване на нов касов апарат и между 250-300 лв. за
модификацията на стар се признават за данъчни и ще бъдат приспаднати от печалбите на компаниите.
Досега около 15 хил. фирми, или малко над 13% от всички дружества, подлежащи на връзката, са изпълнили законовото
изискване. Сред тях са над 3000 бензиностанции. До края на август около 4500 фирми от фармацевтичния бранш
предстои да изградят дистанционна връзка с приходното ведомство на своите около 10 хил. фискални системи. По
данни на НАП 231 големи корпорации имат общо 49 хил. касови апарата.
Предвижда се глобата за търговците, които са регистрирани по ДДС и до края на септември т.г. нямат касов апарат с
дистанционна връзка със сървърите на НАП, да достигне 10 хил. лв., като едновременно с това обектът им ще бъде
затворен. Според действащото в момента законодателство всички останали фирми, които нямат регистрация по ДДС,
трябва да изградят дистанционна връзка не по-късно от края на март 2012 г.
Вестник Сега
√ И ГЕРБ "откри" корупцията в КАТ
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=9371&sectionid=5&id=0000902
Преди 17 години един шеф в МВР се хвалеше с операция, при която брадясали агенти излезли една вечер с "Вартбург"
по софийските улици и установили, че всеки пътен полицай си иска подкуп. Втора кола, но с чуждестранни номера и пак
със спецполицаи, установила, че от чужденци се искат по-високи рушвети. С това разкритие ни се внушаваше, че МВР е
решено да ликвидира веднъж и завинаги пътната корупция. Но нея и днес я има, а показните акции срещу рушветчиите
на пътя само доказват, че
усилията на всяко правителство са единствено с цел реклама
и подмяна на кадрите. Само преди ден МВР и прокуратурата с фанфари обявиха ареста на 10 катаджии при операцията
"Палките". За два месеца задържаните взели около 1000 подкупа от шофьори. За да звучи още по-атрактивно, бяха
разказани и подробности - че служителите на КАТ ползвали полицейски палки с винтове, за да навиват и скриват в тях
парите. Сега започват дисциплинарни производства, отстраняване, чакаме уволнения и евентуално някога присъди.
Всяка акция, която доказва корупцията, е похвална. Видя се, че само с призиви към гражданите да не корумпират не
става. И полицаи, и шофьори трябва да са един до друг в килията, когато газят закона заедно. Но защо, като са
извършени общо 1000 престъпления - в които и тези, които са дали подкупи и трябва да бъдат наказани, - са задържани
само 10-те полицаи. Или тези 1000 души прокуратурата и МВР ги брои за жертви?
И на малките деца вече е ясно, че
санкциите на пътя срещу нарушителите са сведени до размера на подкупа

И в крайна сметка всяко ненаказано и "пропуснато чрез подкуп" нарушение се превръща много скоро в хулиганство и в
смърт по пътищата. Затова никой не трябва да си затваря очите, че корупцията всъщност е по цялата верига - от
нарушението и несанкционирането, през възможността да "се изтрие" наложена глоба.
А хората, които дават, са еднакво виновни с полицаите, които вземат. Нищо не излезе от обещанията да се направят
специални групи, които да дебнат лица, които предлагат подкупи. С изключение на два-три шумно обявени случая, че
"пътни полицаи отказали 10 лв. подкуп". Обясненията са, че нямало достатъчно пари, за да се хващат и тези хора.
А катаджийската корупция наистина няма аналог в България. Тя е най-често срещаната и масова подкупност - всеки ден,
всяка минута, всяка секунда дори. Тази корупция е единствената, от която никой никога не се оплаква - нито този, който
дава, нито този, който взема. Не случайно КАТ е единственото място - може би след кастингите за поредния риалити
формат, където има толкова много кандидати за едно място. При това за заплата от максимум 700-800 лв.
Тази корупция е и най-безнаказана
Достатъчно е да припомним как преди три години Инспекторатът на МВР обяви, че по-голямата част от сигналите за
корупция в системата са именно за служители на КАТ - 30 до 40%. Разкрити бяха афери с регистрацията на колите в
столичния КАТ, имаше заловени дори пътни полицаи, които работят с частни радари. За съжаление не сме чули за нито
една присъда, от която да се стреснат останалите.
Изобщо, където и да пипнеш, попадаш на сериозна мафия от служители с пагон. Затова е необходима една повсеместна
операция - не само в София, не само по магистрала "Тракия", Пазарджик, Пловдив, Дупница или Бяла Слатина.
Операциите от дъжд на вятър и липсата на наказания само подхранват корупцията. Уволняват едни, но идва свежа сила
със същия хъс за рушвети.
Ако някой иска наистина да направи нещо, не е толкова трудно. Какъв е проблемът да се провери имущественото
състояние на всички катаджии? Или всеки един от тях да бъде подложен на изпит върху Закона за движение по
пътищата? Или до един да бъдат пратени на детектор на лъжата за склонност към вземане на подкуп? Защо не се
създаде и специално направление в МВР, което да следи колегите си от КАТ? Дори само за една година. Защо не се
купят повече камери - доказана практика е, че колкото по-малка е субективната намеса при установяване и наказване на
провиненията, толкова по-голям е ефектът.
Но май е по-удобно да се хвърля прах в очите на хората! Защото заглавията за арестувани катаджии се четат.

