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√ България очаква да получи €12,6 млн. от излишъка на ЕС 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/174084_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0
%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%D0%B4%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8+%E2
%82%AC12%2C6+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BE%D1%82+%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%88%D1%8A%D0%BA
%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%95%D0%A1 
Европейският парламент ще гласува днес приспадането на общо 4,54 млрд. евро от националния принос на държавите 
членки към бюджета на ЕС за тази година. Общата сума представлява излишъка от финансовата 2010 г., като България 
ще получи близо 12,6 млн. евро, съобщиха от пресслужбата към ЕП. От тези средства 2,72 млрд. евро не са били усвоени 
по линия на програмите на ЕС, а останалата част е от глоби, лихви и закъснели плащания, както и от излишъци в резултат 
от разликите в обменния курс на валутите.  
За днес е насрочено и представянето на проекта на Европейската комисия за бюджет на ЕС за периода 2014-2020 г. По 
време на сесията лидерите на политическите групи или техни представители ще дебатират върху предложението на 
финансова рамка и за нова система от собствени ресурси, като председателят на ЕК Жозе Мануел Барозу и комисарят по 
бюджетната политика Януш Левандовски ще представят предложенията.  
Припомняме, че ЕК одобри предложението бюджетът за седемгодишния период да бъде 971,5 млрд. евро (1% от 
брутния национален доход на ЕС). С новата финансова рамка ще се финансират приоритетно енергийната и 
транспортната трансгранична инфраструктура, научната дейност, образованието и културата, укрепването на външните 
граници и за подкрепа на южните и източните съседи на ЕС.  
В рамките на пленарното заседание в Страсбург ЕП ще гласува предложения за регулиране на търговията с деривати и 
къси продажби и увеличаване на гарантираните обезщетения за инвеститорите до 100 хил. евро в случаи на финансови 
измами. Депутатите, отговарящи за двете законодателни предложения, търсят подкрепата на целия състав на 
парламента, която да затвърди позицията им в предстоящите преговори с държавите членки.  
Относно гарантирането за кредитно неизпълнение предложението е под формата на застраховка срещу загуби от 
облигации. Така, ако клиент е закупил дадени облигации, но се страхува, че компанията може да фалира, той може да 
закупи суапи за кредитно неизпълнение, с което продавачът ще възстанови парите, в случай че тя фалира и не може да 
изплати облигациите си. 
По отношение на схемите за обезщетения на инвеститорите предложеният текст включва защита на частните 
инвеститори в случаи на финансови измами или фалит на инвестиционния посредник, най-вече чрез добавянето на "лош 
съвет" от страна на посредника като повод за искане на компенсация. Добавено е и вдигане на прага за компенсациите 
на 100 хил. евро (двойно повече от първоначално предложената от комисията сума). Според изменение, прието от 
икономическата комисия, новите правила ще намалят наполовина допустимото време за цялостна капитализация на 
националните компенсаторни схеми (на 5 вместо 10 години) и ще направят възможно за местните власти, 
неправителствените организации, както и частните физически лица да подават молби за компенсация.  
 
√ Четвърти сме в Евросъюза по ръст на цените в индустрията 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/174081_%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%82%D0%B8+%D1
%81%D0%BC%D0%B5+%D0%B2+%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8A%D1%8E%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D0
%BE+%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B2+%
D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0 
През май цените в индустриалното производство у нас са нараснали с 10% на годишна база, показаха данни на Евростат. 
По този показател страната ни се нарежда на четвърто място в ЕС, като преди нас са Великобритания (11,9%), Дания 
(10,8%) и Холандия (10,7%). За периода цените са нараснали с 6,2% в еврозоната и със 7,1% в ЕС.  
Стойностите в енергийния сектор са нараснали с 11,9% в еврозоната и с 13,7% в ЕС спрямо май 2010 г., отчитат от 
статистическата служба. Малотрайните суровини са поскъпнали съответно с 3,7% и 4,1%. Трайните стоки са се повишили 
с 1,9% в еврозоната и с 1,8% в ЕС. Капиталовите също са се повишили съответно с 1,2% и 1,3%. С най-ниски темпове 
цените на производител са се покачили в Малта – 0,8 на сто, следвани от Швеция, Унгария и Словакия, отчитат от 
Евростат.  
На месечна база в България има лек спад от 0,2%, като с толкова е и намалението в промишленото производство в 
еврозоната, а в ЕС е с 0,3%. Производствените цени в еврозоната са спаднали за първи път през последните 20 месеца 
през май, отчитат експертите. Основна причина за това е било рязкото понижение в цените на енергийните продукти. 
Това е първо месечно понижение от септември 2009 г., когато показателя спадна с 0,4%. Участниците на пазара очакваха 
да достигне съответно -0,1% и 6,3% от 0,9% и 6,7% за предходните периоди. 
Като цяло инфлационният натиск в района е спаднал, но основната причина за това е било понижението от 1,1% в 
цените на енергийните продукти през май, отчитат анализатори. На годишна база те са се забавили до 11,9%, което е 
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най-слабото покачване от януари насам. Изключвайки сектора на строителството и енергийните разходи, 
производствените цени са отчели покачване от 0,2% през май, което е най-слабо месечно повишение за последните 6 
месеца, и 4,2% на годишна база.  
На месечна база най-голям спад в цените на индустриалното производство е отчетен в Гърция – с 1,4%, Швеция и 
Великобритания – с по 1,1%, и Франция – с 0,5%. Най-голям ръст през май е регистриран в Кипър – с 1,8%, и Латвия – с 
1,3%. 
 
Вестник Дневник 
 
√ Електронното здравеопазване в България – милиони на вятъра 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/07/04/1117572_elektronnoto_zdraveopazvane_v_bulgariia_milioni_na/ 
Докато в много европейски страни вече се прилага телемедицина - лекари от една държава лекуват онлайн пациенти в 
друга, в България още няма дори електронна връзка между здравното министерство и касата с болниците, лекарите и 
аптеките. 
Първите опити да се изгради подобна система у нас, която би спестила много средства и би осигурила по-добър контрол, 
датират от 2001 г., малко след като беше създадена Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Резултатът досега е 
похарчени милиони левове и нулева ефективност. Как се стигна дотук? 
Всеки министър започва от нулата 
За последните десет години всеки министър на здравеопазването и шеф на НЗОК имат свои идеи за въвеждането на 
електронно здравеопазване и започват наново с конкурсите и инвестициите. Д-р Илко Семерджиев, здравен министър в 
кабинета "Костов", разказа, че системата, която той започна да изгражда, е била почти готова, но през 2002 г. 
(правителството на Сакскобургготски) е била деинсталирана, а при миграцията на данните голяма част от тях са били 
изгубени. 
"Впоследствие бяха направени 17 вида експертизи, за да се установи какво е било нивото на системата през 2002 г. и 
защо тя е била съсипана. Българската експертиза на "Информационно обслужване" показа, че 95% от системата са били 
готови. Международната експертиза, платена от Световната банка, даде оценка, че системата е изисквала много малко 
усилие, за да бъде изцяло завършена и пълноценно работеща", твърди Семерджиев. Софтуерът струваше около 3.7 млн. 
долара. 
Настоящият здравен министър д-р Стефан Константинов отказва да довърши платената авансово информационна 
система за скъпите лекарства. Целта беше да има автоматизиран обмен на данни между лечебните заведения, 
принадлежащите им аптеки, районните центрове по здравеопазване, доставчиците на медикаменти и медицински 
изделия и Министерството на здравеопазването. 
Това щеше да спести много разходи и да спре злоупотребите. За липсата на работеща система за тези цели се разбра 
през пролетта на тази година, когато бяха представени резултатите от одит на Сметната палата как са били харчени 
парите за скъпи лекарства. Проверката показа, че с пари за болните са били плащани ремонти и заплати на чиновници. 
Предплатеният софтуер пък е струвал 2 млн. лв., но не работи. 
"Тази информационна система не е добрият пример как да се изразходват публични пари. Платени са 2 млн. лв., 
донякъде нещо е направено. Доставен е хардуер, който се намира в министерството, него го видях. За тогавашния 
момент е бил много сериозна техника. Направен е някакъв софтуер, който така и не можах да го видя дори като демо 
как работи. В крайна сметка парите са платени, нищо не се е случило", обяви здравният министър Константинов. 
На въпрос какво ще се случи с предплатената техника той отговори, че от цялата работа единственото нещо, което може 
да се използва, е хардуерът. Той обаче може да се окаже безнадеждно остарял, когато някой се сети да го извади от 
склада. Парите няма как да бъдат върнати, защото договорът е изпълнен. 
Касата има супер... хартиена система 
Последният договор за национална здравноосигурителна информационна система е подписан по времето на тройната 
коалиция с консорциума "БУЛЛ и партньори" и е за малко над 4 млн. евро. Проектът започва през ноември 2006 г., а 
системата е приета официално от здравното министерство и касата като работеща на 30 септември 2008 г. Сегашният 
екип на НЗОК обаче обяви, че е заварил недоизградени модули и всъщност няма система, защото липсва връзка между 
отделните й части. 
"Няма да започваме всичко отначало, ще поправяме и надграждаме", каза управителят на касата Нели Нешева. 
Ръководството ще поиска проверка и от друга институция. Чак след това ще решава дали да сезира прокуратурата за 
неработещия портал. 
Междувременно НЗОК и здравното министерство ще преговарят с доставчика на софтуера в "разумни" срокове да 
изгради липсващите модули и да поправи онези, които са дали дефекти. 
Това може да стане без допълнително заплащане, има такава клауза в договора, казаха от институцията. Касата ще 
поиска и удължаване на гаранционния срок до времето, необходимо за отстраняване на дефектите. Сегашният срок е до 
30 септември тази година. 
Всеки има електронно досие, но никой няма достъп до него 
Едно от малкото изградени досега неща са електронните здравни досиета на всички осигурени българи. Те съществуват, 
но са достъпни само с електронен подпис, какъвто имат много малко граждани. Лекарите и болниците също не могат да 
използват досиетата на пациентите, тъй като трябва да бъдат оторизирани от тях, което не може да стане без електронен 
подпис. 
Експертите в НЗОК обмислят варианти, които да облекчат достъпа да данните за всички диагнози и приложени лечения 
на всеки осигурен. 
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Здравната каса започва да се подготвя за реално електронно отчитане на общопрактикуващите лекари (сега те трябва да 
ходят до районната здравна каса, дори и да са изпратили по електронен път отчетите си) и електронни рецепти. Всичко 
това обаче може да стане, ако електронните системи в държавата могат да говорят помежду си, уточни Нешева. 
Чак тогава може да се говори и за електронна здравна карта, каза доц. Марияна Василева, подуправител на НЗОК. По 
думите й всеки момент ще бъде възобновена работата на екипа към здравното министерство, който миналата година е 
обсъждал стъпките за въвеждането на е-картата. Тя ще спести много разходи и загуба на време и на пациентите, и на 
лекарите. 
А някъде лекуват дистанционно 
В повечето страни от Европейския съюз, както и в САЩ, все повече навлиза телемедицината. Чрез нея специалисти могат 
да консултират пациенти и свои колеги дистанционно. 
Близо 94% от болниците в Европа са свързани чрез широколентова интернет връзка, а 81% от тях поддържат електронни 
досиета на пациентите, показа проучване, направено по поръчка на Европейската комисия. Както и в България обаче, 
все още е проблемен онлайн достъпът до електронните досиета и едва 4% от болниците предоставят такъв. 
Проучването показва още, че електронното здравеопазване играе все по-голяма роля в европейските болници, но има и 
сериозни регионални различия, като най-напреднали са скандинавските държави. 
Близо 40% от лечебните заведения вече използват видеоконферентна връзка, основно за консултации на лекари с 
външни специалисти. В 71% от болниците в ЕС има възможност пациентите да си запазят час за преглед по електронен 
път. В България само една от анкетираните 15 болници предоставя такава възможност. 
 
Вестник Пари 
 
√ Гръцката криза ще остави високи лихвите и в България 
http://pari.bg/static/pdf/pages/08.pdf 
 
News.bg 
 
√ До 2 г. българите по-богати от румънците, обеща Дянков 
http://news.ibox.bg/news/id_240475624 
До края на мандата на ГЕРБ българите ще бъдат по-богати от румънците. Това обеща финансовият министър 
Симеон Дянков в ефира на БиТиВи. 
Той подчерта, че през следващите 2 години у нас ще могат да се инвестират около 1 милиард лева, което ще се отрази 
пряко на доходите на гражданите. „В крайна сметка, за 24 месеца, те ще скочат с 10%, обясни финансистът. 
Той не пропусна да отчете успехите на правителството за тези две години управление. 
През двете години на власт ГЕРБ постигнаха много успехи, заяви той и даде за пример преминаването през „най-
тежката криза за последните 60 години" и излизането от „светлата срана на тунела"; инвестициите в проекти, в които 
не са влагани пари от десетилетия насам; подпомагането на спорта у нас и по-голямата прозрачност в начина на вземане 
на решения. 
Дянков призна, че има и грешки: „Човешко е да се греши, но е нечовешко грешките да се повтарят." 
По думите му и в пряко подчинената му администрация е имало проблеми и са били нужни около 2 години за 
установяването и разрешаването им. 
Той направи още едно признание: „Мисля за втори мандат- отново като финансов министър." 
Иначе, вицепремиерът за пореден път успокои шефа на НАП, че на този етап запазва позицията си в приходната 
агенция. „Напоследък Красимир Стефанов ми харесва", заяви той и допълни, че заедно със Стефанов обикалят 
различни региони от страната, за да проверяват събираемостта на данъците по места. 
Относно даренията на МВР Дянков изтъкна, че МВР е ведомството с най-голям бюджет в държавата и би трябвало да 
върне парите, които е получило като дарения. „Има достатъчно пари, стига да се управляват правилно, което зависи от 
министъра", категоричен бе той. 
Не съм аз арбитърът, който може да каже дали е морално, но със сигурност е законно независимите депутати да 
прехвърлят субсидиите си към дадена партия,  заяви още Дянков, но подчерта, че не е редно един депутат да взима 
по-висока заплата от премиера и министрите в кабинета. 
 
√ Гръцки фирми масово местят бизнеса си у нас 
http://news.ibox.bg/news/id_361762070 
Заради кризата в Гърция голяма част от гръцките фирми местят бизнеса си в България, потвърждават данните от 
Търговския регистър. 
В последните 2 години броят на новите фирми с гръцко участиенарасна светкавично. Според прогнозите до края на 
2011 година над 800 нови дружествас гръцко участие ще бъдат регистрирани у нас. Подобно е положението и с 
румънските фирми. 
Част от регистрираните дружества са малки и имат за цел закупуване на имот или автомобил, но не са малко и тези, 
които развиват реален бизнес. Заради рецесията в Гърция много гръцки компании активно изнасят навън своите 
дейности. 

http://pari.bg/static/pdf/pages/08.pdf
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Засега от гръцкия бизнес съвет пазят бизнес плановете на сънародниците си в тайна, но уверяват, че съществуващите 
инвестиции няма да се изтеглят. Страната ни е привлекателна за гърците и румънците не само с по-ниските данъци, но и 
с по-евтини още работна ръка, транспортни услуги, имоти и наеми. 
По данни от гръцко-българската търговско-промишлена палата гръцките компании дават работа на 82 000 българи. 
 

***  
Публикации за борбата със сивия бизнес 
 
rummarinova.blogspot.com  
 
√ До 75% сива икономика има в здравеопазването, инфраструктурното строителство, туризма и 
млекопреработвателния сектор 
http://rummarinova.blogspot.com/2011/07/75.html 
От 20 до 40% е делът му в небанковите финансови услуги, парфюмерия и козметика, електроника, информационни 
технологии и полиграфия, а само 10-15% е в машиностроенето и пощенските услуги. 
Това показва проучване в 11 бранша по проект на Обществения съвет за ограничаване и превенция на неформалната 
икономика.  
 "Най-гостоприемни" към сивата икономика са Северозападният, Северния централен и Югозападният район на страната 
ни. 
Най-масовите признаци на сивата икономика пък били плащане на ръка, неплащането на данъци, укриване на 
осигуровки, контрабанда и ДДС схеми за източване на хазната. 
 
www.money.bg 
 
√ Вместо дебат за настъпващите промени в икономиката - пореден необмислен ход 
http://money.bg/comment/id_1917547410 
Предлаганите промени в Конституцията и вече приетите от Народното събрание промени в Закона за устройство на 
държавния бюджет, свързани с Пакта за финансова стабилност,  красноречиво  показват, че правителството и 
парламентарното мнозинство са далече, както от общоевропейските, така и от социално-икономическите проблеми на 
българското общество. 
Те вместо да се замислят за жизнения стандарт на обикновения българин и за компенсиране на доходите на най-ниско 
платените слоеве у нас, то те губят ценно парламентарно време с ненужни законодателни промени. Посочват ни за 
пример, а и като оправдание за този експеримент,  стореното през 2009 г. в най-силно развитата страна в ЕС - Германия, 
която е въвела само една от предложените мерки в  немската Конституция и то само до 2016 г. Но Германия е първа 
икономическа сила в ЕС, а България засега е последна в икономическото си развитие, както и по ниво на доходи  в 
общността. Тя трябва да провежда проактивна държавна политика по отношение на своята стагнираща икономика, а 
това става с гъвкава данъчна система и активни мерки на пазара на труда от страна правителството, както и използване 
на ресурса от оперативните програми на ЕС, което не се прави и ние сме последни в ЕС по оползотворяване на 
средствата от ЕС. Вместо това - българското правителство прави ненужни промени  в Конституцията и в Закона за 
устройството на бюджета, които може и да се окажат 
поредният  фарс за  българския бизнес и българския народ ?! 
Известно е, че България се присъдени към Пакта „Евро +". Това представлява сериозно предизвикателство не само пред 
нашата страна, но пред останалите 23 страни от ЕС, които се присъединиха към него (без Великобритания, Швеция, 
Унгария и Чехия). Този общоевропейски пакт трябваше да се подложи на сериозен дебат в Народното събрание, 
в  работодателските и синдикалните организации, за да се прецени какво следва да се промени в българското 
законодателство в съответствие със заложените ангажименти пред страните, които са го подписали. Вместо това 
правителство и парламентът се упражняват в промени на Конституцията и основния бюджетен закон у нас, от които 
вероятно нищо няма да произлезе. 
Логични са и въпросите  - защо не се ограничи с подобни промени минималния праг на фискалния резерв и 
максималния размер на държавния ни дълг (за последните две години той е нараснал с около 2 млрд.лв. или от около 
13,5 на 16,5 % от БВП, а през следващите две години следва нашата страна да плати около 2 млрд.евро, тъй като са 
падежите по еврооблигациите, емитирани преди няколко години). 
Правителството, а и подкрепящото го мнозинство в НС не отчете, че в последните 1-2 години осезателно 
настъпва промяна на структурата на българската икономика 
Тя доскоро бе импортно ориентирана по време на относително високите темпове на растеж в периода 2005 - 2008 
година. Тогава, а и в предходните няколко години, когато ръстът бе над 6 %, имахме голям дефицит в платежния и най-
вече във външнотърговския баланс. Сега нещата са други - българската икономика, където особено малкият и средният 
бизнес е в стагнация, а друга част от нея е ориентирана  към износ, все повече се превръща в експортно ориентирана. 
Това е валидно само за някои отрасли, но поради големия им дял във формирането на БВП, то изводът е точен за 
българското стопанство като цяло. 
През последните месеци на 2010 г. и началото на 2011 г. се наблюдава превишение на износа над вноса на стоки. Това 
се дължи само на продукцията на няколко отрасъла, като: фармация, производство на цветни метали (мед, цинк, олово), 
преработени горива и смазочни масла, електроенергия, акумулатори,  калцинирана сода, в известна степен на 
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мебелната и шивашка индустрии и донякъде на отделни подотрасли на земеделието, като зърнените храни (за 2010 г. се 
изнесоха 1,5 млн.т. зърнени култури). 
Предвид това обстоятелство и силно свитото вътрешно потребление логично 
намаляват приходите от ДДС и акцизи, тъй като износът не се облага 
с косвени данъци и приходната администрация не може да бъде упреквана затова. Ето защо, няма да бъде изненадващо 
през следващите години да се наложи повишаване на преките данъци (както подоходни, така и имуществените и други 
местни данъци). 
Израз на непознаване на механизма в сферата на публичните финанси е министър Дянков, подкрепен от целия кабинет, 
да иска чрез промяна в Конституцията размерът на преките данъци да се променя само  и единствено с мнозинство от 
2/3!  Това, ако има опасност бюджетът да не бъде изпълнен, ще бъде повод за политически пазарлъци и наддаване за 
между парламентарните сили за постове, държавни поръчки и други лобистки похвати. Което в историята на 
Балканските страни и без това е отдавнашна практика. 
Нецелесъобразно е и в Закона за устройството на държавния бюджет да се фиксира  40-процентен дял на разходите от 
БВП. Това също не кореспондира с действителността, тъй като през бюджетната 2011 г. е гласуван бюджет, с който МС 
разпределя 43 - 44 % от БВП. Възможно и  в доста голяма степен много вероятно е програма да не бъде 
изпълнена,  заради дефицитите в общинските бюджети, като част от консолидирания държавен бюджет. 
264-те общини и особено малките са пред финансов колапс 
Кметовете им са се обърнали на постоянни просители министъра  на финансите, надявайки се  евентуално да благоволят 
да им покрият част от очертаващите се дефицити,  за сметка обаче на увеличения бюджетен дефицит. В закона е 
фиксиран, но лесно може да се надмине предлагания от Дянков бюджетен дефицит от 2 % от БВП (Маастрихтският 
критерий е 3 %), както и разпределянето на повече от фиксираните  40 % от БВП. 
При такава хипотеза, какво ще стане с приетите бюджетни параметри и фискалния баланс,  и ще се променя ли пак 
Конституцията?! 
По принцип идеята за стриктна финансова и в частност фискална политика е правилна и изпълнима, но само при 
наличие на работеща икономика и ефективна данъчно-осигурителна и митническа администрация. Но при допустимост 
не на 2 % бюджетен дефицит, както се предлага, а на 3 %, каквито са критериите от Маастрихт (известен бюджетен 
буфер е винаги необходим). 
Нямаме  пълноценно работеща икономика, тъй като 
българският бизнес все още страда от неплащането на значителни суми 
по обществени поръчки и европроекти от страна на МС през 2009 и 2010 година (особено строителният  и този в сферата 
на услугите). Налице е известно съживяване само на няколко експортно ориентирани отрасли, докато малкият и 
средният ни бизнес са  пред колапс. 
Приходната ни администрация, независимо от обективните причини, не смогва да се пребори с огромния процент сива 
икономика (между 30 и 40 %), както и с прогресивно нарастващия дял на контрабандата - особено на цигари - над 55 % 
от тях са контрабандни, на горива и други акцизни стоки. 
И през 2011 г. имаме проблеми с изпълнението на приходната част на бюджета, особено с изпълнението на плана на 
акцизите, които са с около 200 млн. по-малко за първите 5-те месеца. Министерството на финансите, в условията на 
спадащи приходи, сега  е изправено пред трудната задача да намери пари за увеличение на минималната заплата и 
вдовишките пенсии. 
 


