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√ Кабинетът започва изграждане на е-правителството отначало 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/172138_%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%
82+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B
4%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B5-
%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D
0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE 
Започваме с европейски средства да градим начисто електронното правителство. Това заяви вчера вицепремиерът 
Симеон Дянков на среща с представители на ИКТ бранша (ИКТ – информационни и комуникационни технологии – бел. 
ред.). Според експертни оценки до момента са изхарчени около 500 млн. лв., но няма нито една завършена докрай 
система за онлайн услуги. В момента повече от 2/3 от услугите на електронното правителство са в първоначален етап от 
развитието си. Единният портал egov.bg предоставя единствено информация, но не и възможността услугата да се 
извърши онлайн. 
Вицепремиерът и министър на финансите, който отговаря за административната реформа, заяви още, че до този момент 
са изговорени много приказки, но нищо не се е свършило. Включително и от бившия министър на транспорта и 
информационните технологии Александър Цветков, което било и една от причините да му бъде поискана оставката. "По 
време на тройната коалиция имаше специално министерство на държавната администрация и административната 
реформа, което обаче е било толкова неефективно, че дори не е стигнало до възможността да използва евросредства. 
Това е донякъде добре, тъй като сега имаме шанс да започнем начисто, без да сме обременени от неефективното им 
усвояване", каза още Дянков. По думите на министъра европари не са харчени, но за сметка на това от бюджета са били 
харчени страшно много средства. "Харчени са излишни пари за програми, които просто не са били осъществявани или са 
били полуразработени и след това са били изоставяни. 
И в двата случая обаче те не се използват", добави Дянков. Той съобщи, че сега се работи по два проекта, които ще са 
част от електронното правителство. Първият е за 18 млн. лв. и е за развитие на административното обслужване по 
електронен път, който ще позволи всички документи между държавната администрация и бизнеса, както и между 
самата държавна администрация да става онлайн, без да се изискват „хартиени документи, подписани и подпечатани от 
десетки чиновници“. 
Вторият проект, който е бил одобрен миналата седмица, е за подобряване на административното обслужване на 
потребителите. Неговата стойност е 12 млн. лв., а срокът за изпълнение - краят на 2013 г. И двата проекта ще бъдат 
финансирани чрез ОПАК. „Хубаво е, където е имало огромни разхищения, да се върнем и да покажем как не бива да 
бъде. Но ние искаме да покажем, че не само ние критикуваме миналото, но и че нещо се случва“, каза още Дянков. Той 
назова и министрите, които са запалени по темата е-правителство – Росен Плевнелиев и Трайчо Трайков. 
 
√ Брюксел обсъжда нови правила за обществените поръчки 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/172124_%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB+%D0%BE%D0
%B1%D1%81%D1%8A%D0%B6%D0%B4%D0%B0+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%
B8%D0%BB%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B
8%D1%82%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8 
В края на този месец в Брюксел ще се проведе среща и обсъждане на нови правила в законодателството при 
обществените поръчки (ОП).Това стана известно по време на кръгла маса, организирана от БТПП по последните промени 
на Закона за обществените поръчки, които бяха приети от правителството и до края на седмицата ще влязат за 
обсъждане в парламента. По инициатива на ЕК в момента тече обсъждане на т. нар. Зелена книга за оценка на 
действащите европейски правила и доколко са адекватни на пазарните условия във време на криза. Европарламентът е 
изправен пред въпроса не са ли прекалено сложни процедурите, не правим ли повече разходи, отколкото ползи има от 
обществените поръчки. „Ако се начертаят нови насоки за правила, те ще рефлектират и в нашето законодателство“, 
съобщи Миглена Павлова, изпълнителен директор на Агенцията по обществени поръчки. С това и тази 22-ра поправка в 
един от най-спорните ни закони ще бъде отново променена в съответствие с европейските директиви. Затова се разгоря 
и спорът доколко подробен и рамков да бъде нашият закон.  
Проблемите, които все още не са изчистени при провеждането на обществените поръчки, са дискриминационни условия 
и незнание как да се документират гаранционните и следгаранционните периоди, коментира пред в. „Класа“ Росен 
Плевнелиев, министър на регионалното развитие и благоустройството. Той подчерта, че не е нормално в търг за ремонт 
на детска градина да се иска от изпълнителя да има своя собствена асфалтова база. В момента се проверяват всички 
поръчки, които са започнали да се изпълняват през 2009 г. и 2010 г. Предвиждаме тази година да въведем т. нар. ексанте 
контрол – т. е. предварителния контрол. Одитите са първата стъпка, на база резултатите ще се синхронизират системите 
за контрол и след това ще се правят нови проверки. Тези инспекции се правят, за да покажем пред Брюксел, че 
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държавата има защитни механизми. Ако не налагаме ние предварителни санкции, на държавата ще бъдат наложени 
много по-сериозни глоби.  
Несъгласия с поправките на ЗОП  
От Българската търговско-промишлена палата изпратиха до парламента 10 препоръки. Сред тях е искането за включване 
на браншовите организации в комисиите за оценка на обществените поръчки. Поправките предвиждат държавата и 
общините да избират дали да има независими експерти от бизнеса в комисиите на конкурса, което сега е задължително. 
Освен това възложителите ще имат право да се намесват в работата на изборните комисии, които би трябвало да са 
независими. Бизнесът изрази опасенията, че ще бъде изключен от контрола на обществените поръчки и че ще се запазят 
отново корупционните практики и липсата на прозрачност при избора на изпълнител и оценката. 
Отделяне на провеждане на процедурата за възлагане на големи обществени поръчки – подготовка на тръжна 
документация, набиране на оферти и тяхната оценка, в отделно експертно звено, извън възложителите, предлага 
Българската стопанска камара. Министерствата, агенциите и другите държавни институции следва да правят политиката, 
т.е. да обосновават необходимостта от дадена поръчка и ползите от нея, а самото отработване да се извършва от 
експертното звено, което може да е структура на Министерския съвет. По този начин се прекъсва връзката между 
възложителите и кандидат-изпълнителите за корупционно договаряне и контролът става по-ефективен, е становището 
на камарата. Да се осигури по-голяма публичност на сключваните договори в регистъра за обществени поръчки, като се 
включи допълнителна информация за договорените дейности, условията за плащане, сроковете, анексите, оценка на 
качеството на изпълнение, при съблюдаване на ограниченията за търговска тайна.  
Публичността намалява корупцията 
Според БСК публичността е най-ефикасната мярка за намаляване на корупцията. 
Въвеждане на по-високи качествени критерии при определяне на параметрите на обществените поръчки поискаха от 
Камарата на строителите. Оттам предлагат да се изработят образци за групи поръчки, които да бъдат обсъдени и приети 
от браншовите организации. Целта е да не се допуска дъмпингово намаляване на цените от страна на некоректни фирми 
при подаване на заявки за участие в обществена поръчка.  
Настояваме да има публичност на оценката, заяви Алекси Алексиев, представител на Националното сдружение на 
малкия и средния бизнес. Той се обяви и срещу предложението независимите експерти в комисиите да се избират 
пожелателно.  
Работодателските организации разкритикуваха идеята за отпадне на сивия списък на злоупотребилите възложители по 
европрограмите, които се публикуват в момента на страницата на Агенцията за обществени поръчки. Проектозаконът 
предвижда леко увеличаване на праговете за тях, като малките конкурси влизат в закона вместо в наредба, както беше 
досега. 
Друга поправка предвижда обжалването по конкурсите вече да става само пред Комисията за защита на конкуренцията 
(КЗК), а не с посредничеството на Агенцията за обществени поръчки. При новото положение фирмите ще трябва да 
плащат при подаване на жалбите, докато сега това е безплатно. Нова промяна в закона ще бъде въвеждането на 
вътрешни поръчки, които ще могат да се възлагат изцяло на държавни или общински фирми без конкурс, което важи за 
комунални услуги. 
 
Вестник Пари 
 
√ Истински проблеми с фалшивия износ 
http://pari.bg/static/pdfreader/reader.html 
 
Вестник Труд 
 
√ Трудовите злополуки намаляват с 21 на сто 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=929896 
 
Вестник Дневник 
 
√ Европрограмите изоставали само с плащанията 
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/06/15/1106890_evroprogramite_izostavali_samo_s_plashtaniiata/ 
Договарянето на евросредствата по оперативните програми върви по план и дори се преизпълнява, но се изостава с 
плащанията по проектите, отчете министърът по еврофондовете Томислав Дончев пред ресорната парламентарна 
комисия в сряда. 
По думите му към момента прогнозата за договорените средства за края на 2011 г. е изпълнена над 55%, което е добър 
резултат. Изоставане има при плащанията по всички оперативни програми, но според министъра и те са "на 
задоволително или дори бих казал добро ниво". 
Дончев не споделя опасенията от загуба на евросредства в края на годината. "Нищожен риск има само по програма 
"Околна среда", но там се вземат мерки това да не се допусне", увери той. 
Именно по "Околна среда" са най-малко разплатените средства - близо 8% от бюджета на програмата от 2007 г. досега, 
показват данните, представени от министъра. След нея са "Транспорт" и "Човешки ресурси" с по 10.4%, като най-високо 
е усвояването на средствата по "Административен капацитет" (25%) и "Конкурентоспособност" (20%), което се дължи на 
финансовия инструмент JEREMIE, но пък средствата реално все още не са стигнали до бизнеса. 
Според съобщените от министър Дончев данни средната усвояемост на средствата по 7-те оперативни програми с общ 
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бюджет от 8 млрд. евро е над 12%, или 998 млн. евро за изминалите четири години и половина. 
Най-значителен ръст в плащанията през тази година отбелязва програма "Транспорт", като това се дължи основно на 
метрото и магистрала "Тракия". По "Административен капацитет" обаче за петте месеца на 2011 г. не са правени почти 
никакви преводи към бенефициенти. 
Изпълнението на индикативните годишни работни програми до момента е много добро, отчете отново министър 
Дончев. По думите му от планирани 73 процедури са обявени 51, което е 70% изпълнение. Като отличници в 
договарянето бяха посочени "Регионално развитие" и "Административен капацитет", които са изпълнили изцяло плана. 
Единствено изостава "Конкурентоспособност", като забавянето се дължи на съобразяване на документите за 
кандидатстване с изискванията на бизнеса. 
България сериозно изостава както в договарянето, така и в усвояването на средствата от ЕС, показва проучване на 
одиторската компания KPMG сред 10 страни - членки на ЕС, от Централна и Източна Европа за периода от 2007 до март 
2011 г. Според него България е на предпоследно място с усвоени 10% от еврофондовете, като зад нас е само Румъния. 
Отличничка е Латвия с 30%. До март 2011 г. България не е усвоила нито едно евро за наука и иновации, за 
здравеопазване и за енергийни проекти, посочва още KPMG. Договорите за модернизирането на болниците бяха 
сключени преди дни, а усвоените средства за иновации са 1.5 млн. евро от над 240 млн. евро бюджет според данните на 
информационната система ИСУН. 
Подаването на проекти става денонощно 
Вече ще може да се подават документи по европроекти по всяко време на денонощието, но засега само по 
определени оперативни програми. Началото беше дадено вчера от премиера Бойко Борисов и министъра по 
еврофондовете Томислав Дончев. Бизнесът ще може да се възползва от предимствата на електронното подаване 
от следващата седмица, когато ще бъдат отворени схеми по програма "Човешки ресурси", а по-късно през лятото 
и по "Конкурентоспособност", каза Дончев. 
За да може да се подават документи по интернет, е необходим електронен подпис, който е идентификация на 
кандидатстващия. Той ще получава регистрационен номер, което е доказателство, че проектът му е предаден. 
Документите ще се приемат 24 часа в денонощието. Следващата стъпка е електронното отчитане на 
документите. В момента приключва тестовата фаза и до седмици този модул на програмата ще бъде напълно 
функционален. 
Министър Дончев призна, че има програми, които не искат или не могат да се възползват от електронното 
подаване на документи и за тях остава хартията. Амбицията ни е през следващия програмен  период в системата 
да бъде включен софтуер, който да коригира техническите грешки на фаза кандидатстване, каза Дончев. 
Той отбеляза, че България е една от първите страни в ЕС, която въвежда електронното подаване на документи 
при кандидатстване по еврофондовете. Това по думите му означава по-лесен достъп на всички бенефициенти до 
системата, по-малко загубено време, по-ясна отчетност и възможност да се проследи кой, какво и кога е свършил. 
 
√ Инвестициите в България така и не се завръщат 
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/06/15/1106884_investiciite_v_bulgariia_taka_i_ne_se_zavrushtat/ 
Чуждите инвестиции, на които се разчита да съживят икономиката, продължават да намаляват, а плащанията на 
задължения на български компании към чужбина държат крайния им размер отрицателен.  
Това показват данните на БНБ за платежния баланс през първите четири месеца на годината, според които нетното 
изтичане за периода е 62.5 млн. евро при положителен капиталов поток от 378.9 млн. година по-рано. 
Изтичането на капитали се вижда и през нагласите на български компании да изнасят средствата си зад граница, като 
само за месец към чужбина са изпратени 254 млн. евро, а от началото на годината общо 566 млн. евро. Това са 
основно  банки, които при липсата на проекти за кредитиране са насочили свободния си ресурс към чужбина, откъдето 
да получават лихвен доход. 
Чуждите компании у нас обаче също пък са изтеглили 130 млн. евро от депозити през април, но по този показател има 
забавяне на годишна база, част от тях са банки майки. С натрупване за четирите месеца сумата е 617 млн. евро. Така 
финансовата сметка за периода от януари до април отчита дефицит от 1.170 млрд. евро, а за същия период на миналата 
година той бе 569 млн. евро. 
Според експерти тези данни показват неустойчивия модел, върху който България постигаше икономическия си растеж 
преди кризата. Базиран основно на кредитен растеж и инвестиции в строителство и недвижими имоти, днес заемите се 
изплащат, а банките нямат други проекти, които да финансират, и се принуждават да държат ресурс навън. 
Според икономиста Любомир Христов това развитие е можело да се избегне, ако в годините преди кризата имаше 
политика по повишаване на квалификацията и производителността, както и на добавената стойност на продукцията. 
"България през първото десетилетие на ХХI век бе "щастливото овчарче", защото при нас бумът продължи около 3 
години. 
Ако бе продължил още малко, и ние щяхме да имаме проблемите на балтийските страни и на Ирландия. По никакъв 
начин не предотвратихме прегряването на икономиката през 2008 г.", коментира той преди седмица в интервю за 
"Дневник". 
Минусът във финансовата сметка обаче идва на фона на силно подобрение при текущата. Преди кризата текущата 
сметка отчиташе големи дефицити заради вноса, който многократно надхвърляше износа. 
Това се компенсираше от големите излишъци по финансовата сметка, която отчиташе преките чуждестранни инвестиции 
и кредитите, финансирали дефицита по текущата сметка. Сега обаче финансовата сметка е на дефицит, а в комбинация с 
подобреното салдо по текущата само показват, че в България потреблението и инвестициите са в застой. 
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"Правителството влоши инвестиционния климат, но инвестициите не растат в глобален мащаб и България е подвластна 
на тази световна конюнктура, а за нас рецесията няма да свърши, докато инвестициите не започнат да растат. 
Страната ни обаче е малка и в глобална рецесия един положителен сигнал може да привлече достатъчно инвеститори, 
които да предизвикат осезаема разлика. Такива сигнали може да са влизане в ERM2, приемане в Шенген и други 
сигнали, които зависят от политиката на правителството", коментира Георги Стоев, икономист от изследователската 
компания "Индъстри уоч". 
За четирите месеца излишъкът по текущата сметка е 214.9 млн. евро, а преди година за същия период имаше дефицит от 
726.1 млн. евро. Тази положителна промяна е основна причина общият платежен баланс за четирите месеца на годината 
да бъде с дефицит от 923.1 млн. евро при 1.079 млрд. евро преди година. 
За подобрението по текущата сметка този път допринася основно секторът на услугите. Компаниите от този бранш са 
получили от чужбина 335.5 млн. евро само през април, а за четирите месеца постъпленията са 1.21 млрд. евро (20% ръст 
на годишна база). 
Българския бизнес също е платил повече за услуги от чужди компании - 246.8 млн. евро за април и 980.1 млн. евро за 
четирите месеца, но салдото на услугите остава положително както на месечна база, така и с натрупване. 
През април обаче външната търговия отново излезе на дефицит, като стойността на вноса превишава тази на износа със 
177.1 млн. евро, а за четирите месеца - със 124 млн. евро. 
Въпреки че правителството обяви приватизацията като свой приоритет, вече втора година такива сделки липсват. Това се 
вижда и в разбивката за преките чуждестранни инвестиции, като в графата "приватизация" е записана нула. 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Ако не пипнат забраните, няма да има нищо за приватизация 
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=929780 
С Емил Караниколов директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол разговаря ВЯРА 
ИВАНОВА 
- Г-н Караниколов, при обявяването на конкурса за "Булгартабак" казахте, че някои от инвеститорите са попитали: 
"Кога го национализирахте? Мислехме, че сте го продали преди 10 г." Оптимист ли сте, че този път ще се стигне до 
сделка? 
- Това беше реплика в кръга на шегата. На този етап съм изключителен оптимист за сделката. Вече публично се знае кои 
са компаниите, закупили документация, като си даваме сметка, че това не означава задължително участие в 
процедурата. Фактът, че най-големите стратегически инвеститори и финансови закупиха документи, е ясна индикация, 
че има голям интерес. Надявам се да подадат и оферти. 
- Има опасения, включително и от някои от инвеститорите, че и този път сделката може да се политизира и това да я 
провали. 
- Не виждам основания за провал. Имаме политическото решение на Надзорния съвет, който се е произнесъл в 
подкрепа на приватизацията на "Булгартабак". Той определи и някои от насоките в процедурата. 
- Оказван ли е натиск върху консултанта за условията в процедурата, както твърди опозицията? 
- Не мога и да си помисля, че някой може да се опита да упражни какъвто и да е натиск върху един консултант от ранга 
на "Сити груп". 
- Питам ви заради информацията, че консултантът е изпратил възражение, че цената не е водеща. 
- Наистина консултантът предложи цената да е със 100% тежест, но това не са целите, които си е определила държавата. 
- Има и друга критика - че процедурата е непазарна заради условието тютюнът да е водещ критерий? 
- Според мен е изключително пазарна, тъй като даваме възможност на всеки инвеститор сам да прецени какво 
предложение да направи. "Булгартабак" се занимава с всичко това, което сме заложили като критерии. Нашата цел е да 
запазим и да развием дейността му. Не смятам, че такива обвинения имат основание. Процедурата е коректна и 
напълно прозрачна. Когато държавата се разпорежда с един актив чрез приватизация, има и редица други водещи 
фактори освен цената. 
- Преди дни синдикатите отново възразиха, че не са защитени интересите на работниците. Какви ангажименти към 
тях залагате? 
- Исканията на синдикатите бяха заложени в процедурата. Що се отнася до средносписъчния състав - ако някой го 
наруши през следващите три години, трябва да плати неустойка в размер на 100% от сумата, дължима за всяко незаето 
работно място. Синдикатите имат забележка за санкцията за фонд "Работна заплата", където неустойката е 200 000 евро 
Това е санкция и за 1% неизпълнен ангажимент. За да се намали заплата на работник, трябва да стане само и единствено 
с негово съгласие. Отделно има и колективен трудов договор. 
Има изрични текстове в проекта на договор, които казват, че купувачът трябва да спазва Кодекса на труда и колективния 
трудов договор. В противен случай агенцията има право един път да наложи глоба от 200 000 евро, да блокира активи и 
да претендира за реално изпълнение на задълженията. 
Синдикатите възразяват, но консултантът посочи, че според инвеститорите социалните ангажименти са доста сурови. 
Тези две позиции показват, че агенцията успя да намери златната среда. 
- За кои ангажименти неустойката е 100% от цената? 
- За запазване предмета на дейност. 
- Как ще следите всички изисквания за тютюна? 
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- Ще проверяваме сключените договори с производители или прекупвачи. Авансът, който трябва да предложат 
инвеститорите, също ще се точкува в офертите. Осъществихме и редица срещи с експерти от Фонд "Тютюн", при които 
колегите ни показаха как най-точно да контролираме този процес. 
- Кога се очаква да приключат сделките за пакетите в енергодружествата? 
- До края на годината. Процедурите са по-дълги, дружествата ще бъдат листвани на борсата. 
- На какъв етап е поредният преглед на забранителния списък? Стана ясно, че от него ще отпаднат и "Български 
пощи". 
- Да, но агенцията няма законодателна власт и не мога да коментирам. Според мен има дружества, за които отдавна са 
отпаднали основанията да бъдат в забранителния списък. 
Ако има решение на парламента, агенцията ще започне работа. Към момента тя е изчерпала над 99% от ресурса, който 
има. 
- Какви други сделки предстоят? 
- Обявяваме конкурс за "Промишлено строителство холдинг". Предстои оценка на "Техноекспортстрой". От тази седмица 
стартираме процедура за оценител на сградата и терена на ИПК "Родина". Започваме и продажбата на остатъчни дялове 
на дъщерни дружества от "Терем" в "Ген. Владимир Заимов", "Георги Бенковски", както и негови акции в "Елемент 
инженеринг". 
- Какво е намерението за ИПК "Родина"? 
- Има решение на МС за продажба с търг. Условието към купувача е в едногодишен срок или да реновира сградата, или 
да я премахне и да изчисти терена. 
- Това ударно обявяване на процедури обвързано ли е с осигуряването на пари за вдигане на пенсиите? 
- Не бих искал да влизам в подобни коментари, които напоследък чух и от доста политици. Агенцията си има програма, 
която следва и се надявам да изпълни. Знаете, че имаме заложени 450 млн. приходи за тази година, но изваждането на 
дружества от т.нар. забранителен списък ще даде възможност да се изготви програма и прогноза за следващата година, 
както и за следващите три. 
- Започнахте ли вече продажба на имоти, които до този момент бяха към областните управители? Бяхте казали, че 
има интерес към имоти в Шумен и Бургас. 
- Да, скоро ще започнем първите търгове и конкурси. 
- Къде още има имоти, към които е проявен интерес? 
- Във Варна, в София, на много места. Предпочетохме тази година да обявим процедури за имоти, към които вече има 
проявен интерес. Не е целесъобразно да подготвим за продажба целия обем, който ни бе предоставен от областните 
управители, защото това все пак са разходи за бюджета. 
- Миналата година започнахте ревизия на следприватизационния контрол и вземанията от неизрядни купувачи. 
Какво показва? 
- Тя продължава. Процесът на събиране на вземания върви много трудно. Дори там, където имаме обезпечения. 
Обикновено те са с имоти, а в момента пазарът не върви. 
Има внесени в прокуратурата сигнали за няколко преписки, при които сме констатирали нередности, но нека органите 
да кажат дали има нарушения, или не. 
- Какви нередности сте засекли? 
- Пропуски - административни в повечето случаи. Т.е. невземане на решения от компетентните органи в бившите две 
агенции. 
- Приети са например инвестиции за изпълнени, а те не са били направени? 
- Включително. Има и пропускане на давностни срокове по необясними причини. Ако се докаже, че това наистина е 
вследствие на невземане на решение, означава, че е нанесена щета на бюджета. 
- Тези пропуски по отношение на български или на чужди инвеститори са? 
- Ние не правим подобно деление. Нека първо се констатира, че са налице подобни пропуски, защото в някои случаи 
може да има и обективни причини. 
ВИЗИТКА 
Роден е на 3 юни 1980 г. 
През 2001 г.завършва право в УНСС. 
Две години по-късно е назначен като юрисконсулт в общинската фирма "Туристическо обслужване". 
От 2004 г. до 2006 г.работи като юрисконсулт в Столична община, а от 2006 г. е сътрудник в кабинета на зам.-кмета Юлия 
Ненкова. 
В началото на 2010 г. става директор на специализираната администрация в Областна управа - София. 
От май миналата година е изпълнителен директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Публикации за борбата със сивия бизнес 
 
Money.bg 
 
√ Близо 63 млн. лв. трябва да даде бизнеса за касови апарати 
http://money.bg/news/id_1925482518/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE_63_%D0%BC%D0%BB%D0%BD_%D0%BB
%D0%B2_%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5_%D0%B
1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8
_%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8 
Пазарът на фискални устройства се раздвижи от новата Наредба за свързаност на търговските обекти с НАП и 
наближаващия краен срок -септември 2011 г. за фирми регистрирани по ДДС. 
Най-голям е интересът към моделите с вградени данъчни терминали и с включени такси за SIM карта на мобилен 
оператор за първата година, информират от веригата. Търсят се още компактни, бързи и безшумни модели с вградени 
антени. Енергонезависимата фискална памет е друга предпочитана функционалност. Цените на устройствата, които се 
предлагат под покрива на Office 1 Superstore,  варират между 315 и 399 лева без ДДС. 
С наближаване на крайния срок сервизните фирми ще бъдат затруднени да изпълняват всички поръчки, затова отOffice 1 
Superstore съветват клиентите да не чакат последния момент. Обучените експерти ще бъдат максимално натоварени - 
близо 15 000 компании са установили връзката с НАП до момента, а остават над 180 000. Това означава че при средна 
цена от около 350 лв. бизнесът трябва да даде общо около 63 млн. лв., за да се окомплектова със фискалните 
устройства. 
Office 1 Superstore предлага като безплатни бонуси най-необходимите атрибути за всеки апарат: 24 бр. ролки 
термохартия и книгa за дневните финансови отчети. Всеки клиент, закупил касов апарат от Office 1 Superstore получава 
също така и ваучер на стойност 10 лв. с вкл. ДДС, който може да използва за покупка на всеки от 10 000 продукта, които 
предлага веригата. 
Потребителите, предпочели търговската верига на Office 1 Superstore, получават експертно обслужване и могат да 
намерят разнообразие от модели на реномирани брандове в производството на касови апарати. Най-голямата верига за 
продукти и услуги за офиса и дома дава възможност на своите клиенти по региони да получат информация и инструктаж 
във всички търговски обекти на широко развитата мрежа в цялата страна. 
 
newshub.bg 
 
√ Димчо Иванов: Ниските цени на таксиметровите услуги ще до ведат до 100% сива икономика 
http://www.newshub.bg/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%BE-%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-
%D0%9D%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-
%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D0%B4%D0%BE-
%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%BE-100-%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0-
%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.560491.html 
Таксиметровите фирми във Варна започнаха да намаляват цените. Някои от тях вече возят на 0,53 лв. на километър 
пробег. Въпрос на дни е всички компании да понижат цените. Това заяви за радио „Фокус” – Варна председателят на 
варненския таксиметров синдикат „Авто – 94” Димчо Иванов. По неговите думи, срещу таксиметровите шофьори работят 
всички шефове на централи. „Това може да доведе единствено до 100 % сива икономика в таксиметровия бранш защото 
заради тези ниски цени на услугата не е възможно да се заплащат високите цени на консумативите, осигуровките и 
данъците и да остане някаква печалба”, категоричен беше Димчо Иванов. Той посочи, че от Министерство на транспорта 
таксиметровия бранш не получава подкрепа и разбиране заради липсата на компетентност у чиновниците. „Ние 
посочихме на министъра на транспорта всички виновници за създалата се ситуация, но той явно не желае да вземе 
мерки”, подчерта Иванов. Той е убеден, че заради недоволството на варненските таксиджии и бездействието на 
Министерството на транспорта може да се стигне до сътресения в правителството. „С приемането на горните граници на 
тарифите проблемът не беше изчистен и това не реши нищо. В бранша има много голямо напрежение и вече 
таксиметровите шофьори се настройват един срещу друг защото тези с по-ниската тарифа работят, а за другите работа 
няма”, посочи Димчо Иванов. 
 
focus-radio.net 
 
√ Таксиметровите фирми във Варна започнаха да намаляват цените 
http://www.focus-radio.net/?action=news&id=495811 
Таксиметровите фирми във Варна започнаха да намаляват цените. Някои от тях вече возят на 0,53 лв. на километър 
пробег. Въпрос на дни е всички компании да понижат цените. Това заяви за радио „Фокус” – Варнапредседателят на 
варненския таксиметров синдикат „Авто – 94” Димчо Иванов. По неговите думи, срещу таксиметровите шофьори работят 
всички шефове на централи. „Това може да доведе единствено до 100 % сива икономика в таксиметровия бранш защото 
заради тези ниски цени на услугата не е възможно да се заплащат високите цени на консумативите, осигуровките и 
данъците и да остане някаква печалба”, категоричен беше Димчо Иванов. Той посочи, че от Министерство на транспорта 
таксиметровия бранш не получава подкрепа и разбиране заради липсата на компетентност у чиновниците. „Ние 
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посочихме на министъра на транспорта всички виновници за създалата се ситуация, но той явно не желае да вземе 
мерки”, подчерта Иванов. Той е убеден, че заради недоволството на варненските таксиджии и бездействието на 
Министерството на транспорта може да се стигне до сътресения в правителството. „С приемането на горните граници на 
тарифите проблемът не беше изчистен и това не реши нищо. В бранша има много голямо напрежение и вече 
таксиметровите шофьори се настройват един срещу друг защото тези с по-ниската тарифа работят, а за другите работа 
няма”, посочи Димчо Иванов.  
 
 


