ТЕМИ ОТ МЕДИИТЕ
21.07.2011

Асоциация на индустриалния капитал в България вчера в медиите
√ Сертификат №24 на АИКБ
http://www.krzport-bourgas.com/bg/news/view/2/141
КРЗ Порт-Бургас АД получи Сертификат № 24 на Асоциация на Индустриалния Капитал в България за принос в
осъществяването на проекта "Ограничаване и превенция на неформалната икономика в България". Дружеството участва
във вътрешнофирмен одит в регион Югоизточен, с което се присъедини в усилията за подобряване на условията на труд
и повишаване на жизнения стандарт в страната.
***
Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Дневник
√ Доклад с остър тон
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/07/20/1126818_doklad_s_ostur_ton/
Остър критичен тон, искане съдебната реформа да бъде обявена за национален приоритет и спешно да се подобри
отчетността на магистратите и разследващите, препоръка правителството да мине от "решимост за реформи" към "траен
ангажимент за осъществяването им и постигане на реални подобрения".
Така може да бъде обобщен докладът на Европейската комисия (ЕК) за съдебната реформа и борбата с организираната
престъпност и корупцията по т.нар. механизъм за сътрудничеството и проверка, въведен за България след приемането й
в ЕС през 2007 г. В него се обявява, че догодина ЕК ще даде цялостна оценка за напредъка и ще излезе с предложения.
Говорителят на комисията Марк Грей поясни, че това не означава автоматично да се сложи край на наблюдението над
страната (виж по-долу). Според експерти, които следят отблизо мониторинга над България, по-критичен досега е бил
само документа от 2008 г. по времето на кабинета "Станишев", когато бяха замразени и част от еврофондовете.
Докладът беше представен официално вчера и според запознати финалният вариант има малко разлики с черновата, по
която България е правила своите бележки.
В доклада изпъкват конкретни критики за липса на убедителни резултати в борбата с корупцията по високите етажи на
властта и за липса на прозрачност и надеждност при назначенията в съдебната власт. Брюксел заявява в прав текст, че е
сериозно обезпокоен от отчетността на съдебната власт и че е нужно резултатите от борбата с организираната
престъпност значително да се подобрят.
"Като цяло това е поздравление за мен, ЕК е на мнение, че българското правителство демонстрира трайна политическа
воля да продължи стратегията си за провеждане на реформи"
За първи път критики лично към главния прокурор
За първи път в документ на ЕК се отправят критики лично към главния прокурор Борис Велчев и председателя на
Върховния касационен съд (ВКС) Лазар Груев за липса на ангажимент за задълбочени реформи. Досега оценките са
давани винаги общо към прокуратурата, а с новите препоръки се вменява лична отговорност на най-висшите
ръководители (виж реакциите им в цитатите).
В доклада се заявява, че "като цяло пасивното отношение на ръководството на съдебната власт, Висшия съдебен съвет
(ВСС), главния прокурор и председателя на ВКС към сериозните недостатъци в съдебната практика буди сериозно
безпокойство". "Предстои ръководството на съдебната власт да покаже, че действително поема ангажимент за
извършването на задълбочени реформи, тъй като бавният напредък не се дължи само на недостатъци в практиката и
Наказателния кодекс", пише в документа.
Еврокомисията заявява, че "недостатъците в съдебната практика не се анализират редовно и не се отстраняват". В
доклада има специална препоръка към Велчев: "Редовно да анализира причините за издаването на оправдателни
присъди по дела по високите етажи, да отправя препоръки за работата по бъдещи дела, когато са били установени
недостатъци в процедурата, и да обжалва оправдателните присъди, когато се окаже, че съдът не е направил подходяща
оценка на доказателствата."
Няма да се мине без структурна съдебна реформа
За първи път в доклад на комисията се прави намек за промяна в структурата на съдебната власт. "Необходимо е да се
реформира начинът, по който съдебната власт и другите разследващи органи, сред които и полицията, са управлявани и
структурирани, както и начинът, по който си сътрудничат", пише в документа и се напомня, че това трябва да става само
с гаранции за запазване на независимостта на магистратите.
Посочва, че в обществеността в България е все по-настоятелна в искането си за необратимост на реформите. Направени
са промени в Закона за съдебната власт, но той още не се прилага, а ВСС тепърва трябва да покаже дали има твърд
ангажимент за реформи, е друга констатация. В доклада не се спестява нито един от скандалите в системата и се завява,
че назначенията се правят не според професионализма и почтеността.
Макар и без имена, комисията сочи като примери избора на Георги Колев за председател на Върховния
административен съд и на Владимира Янева за шеф на градския съд. А след това предупреждава, че за успешното

провеждане на съдебните реформи е от основно значение "назначаването на висококвалифицирани и мотивирани
магистрати с неоспорима почтеност чрез прозрачни процедури".
За пореден път част от доклада е посветена на отчетността на съдебната власт, която според Брюксел буди сериозно
безпокойство. Припомнят се леките наказания на някои магистрати (за случая с бедните роднини в Приморско) и се
заявява, че невинаги инспекторатът на ВСС проверява, а прокуратурата разследва магистрати при съмнения за корупция.
Не всички решения се публикуват в интернет.
Слаби разследвания=слаби доказателства=слаби резулати
Съдебната практика е болната тема в пореден доклад и според комисията съдебната власт не е положила сериозни
усилия, за да изпълни препоръките й от предишни години.
"Необходимо е цялостните резултати значително да се подобрят", е оценката на доклада за работата срещу
организираната престъпност. Следват критики: "Слабости при събирането на доказателства, защитата на свидетели,
стратегиите за разследване, всеобхватните финансови разследвания и обезопасяването на имущество." Отчита се
положителен ефект от последните промени в Наказателно-процесуалния кодекс.
Траен проблем обаче са липсата на проактивна стратегия на разследването и неуспехите в изследването на връзките
между свързани случаи. Важни линии на разследването не се проверяват. Единствените доказателства по сложни дела
за корупция и организирана престъпност често са само свидетелски показания, които след това пропадат под външен
натиск. Данните на ОЛАФ пък не се подкрепят след това с данни от разследване в България.
В техническата част на доклада без имена са цитирани случаите на Марио Николов (неприключил), бившия шеф на
пътния фонд Веселин Георгиев–Батко (върнато на прокуратурата), бившия шеф на фонд "Земеделие" Асен Друмев
(оправдан) и лидера на ДПС Ахмед Доган (оневинен за конфликт на интереси).
Борбата с корупцията е неубедителна, а МВР - зависимо от дарители
Според доклада на Еврокомисията все още не са отчетени убедителни резултати в борбата срещу корупцията по
високите етажи. Окончателните присъди в тази област "все още са много малко и няма признаци за активни
целенасочени действия". Евронаблюдателите отбелязват, че от миналото лято досега са били произнесени само две
условни присъди по дела за измами и корупция по високите етажи. Няма развит план за действие за борба с корупцията,
новият БОРКОР още не работи.
Администрацията действа изцяло по сигнали, разследващите също. Не се прилага система за оценка на риска от
корупция. В същата част от доклада се коментира и промяната в достъпа до Търговския регистър. ЕК напомня, че тя
трябва да стане със запазване на публичността на информацията за фирмите и да се избегне възпрепятстването на
разкриването на конфликт на интереси.
ЕК критикува практиката на МВР да приема дарения от граждани и фирми, с които финансира операциите си. "Тя
поставя под съмнение независимостта на полицейското разследване", заявяват евроекспертите и подчертават, че ще
продължат да следят темата. "Това е проблем, който ни притеснява, трябва да има адекватна реакция", заяви и
говорителят на комисията Марк Грей.
Темата конфликт на интереси присъства и с констатацията, че от 1 април в България няма кой да проверява сигналите, а
приемането на новия закон доста се е забавило. "Безпокойство будят слабостите, установени при декларирането и
проверката на имуществото на политици, магистрати и високопоставени държавни служители", пише в доклада.
Приемането на новия закон за конфискация на имуществото без присъда, отхвърлен от парламента, е посочено като
приоритет. Специализираният съд срещу мафията обаче присъства в доклада най-вече с настояването на комисията в
него да работят само хора с безупречна репутация и професионализъм.
√ Статистиката отчете ръст на безработицата за разлика от кабинета
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/07/20/1126687_statistikata_otchete_rust_na_bezraboticata_za_razlika/
Безработицата през второто тримесечие на тази година е 11.2%, което е с 1.2 пункта повече спрямо година по-рано,
отчете днес Националният статистически институт (НСИ). В същото време Агенцията по заетостта отчита намаление.
По нейни данни през второто тримесечие на годината без работа са били 9.92% от активното население. Според
агенцията безработните са 330 хил. души, а според статистическия институт - 369.6 хил. души. Така прогнозите за
съживяване на пазара на труда тази година засега не се сбъдват въпреки сезонната заетост.
Причината за разминаването в числата са различните методики, с които двете институции изследват незаетите. За НСИ
безработни са хората на възраст между 15 и 74 години, които нямат работа, но активно търсят и са признали това в
анкетата. Агенцията по заетостта брои само хората, които са се регистрирали в бюрата по труда. Много безработни
обаче биват отписвани служебно заради различни нарушения и така показателят пада.
Логиката на правителството и специално на министъра на труда Тотю Младенов е, че тези, които не спазват правилата,
не са мотивирани да намерят работа и заради това не трябва да се вписват в графата "безработни".
Например през май от бюрата по труда са "зачеркнати" 22 хил. души, които реално не са си намерили работа, но
държавата вече не ги брои, и така безработицата падна служебно с 0.5%. Откриването на нови места в частния сектор,
което е сигнал за съживяване на икономиката, все още има по-малка роля за увеличаване на заетостта.
Статистическият институт отчете още, че икономически активните българи са намалели със 108 000 души за една година.
Това са хората между 15 и 64 години, които работят или търсят работа. Икономически неактивни (не работят, не могат
или не искат) са 1.7 млн. души.
През юни реално заети са били 2.9 млн. души. Това означава, че все по-малко работещи издържат все повече
неработещи - деца, пенсионери, инвалиди и други.
НСИ прави уговорката, че са използвани данни за населението на страната към декември 2010 г.

√ Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на националното сдружение на общините: Подготвихме се за кризата
много преди правителството
http://www.dnevnik.bg/intervju/2011/07/20/1126504_ginka_chavdarova_izpulnitelen_direktor_na_nacionalnoto/
Гинка Чавдарова е изпълнителен директор на националното сдружение на общините. Мандатът на
ръководството на организацията изтече и в нея също престоят избори. Разговаряме с Чавдарова за проблемите на
общините в последните 4 години, какво се променя при избори и как се работи с различни правителства.
Какво свърши ръководството на сдружението на общините в последния си мандат?
- Като първи мандат на изборни местни власти след приемането на страната в Европейския съюз едно от безспорните ни
достижения е научаването ни да плуваме без значение колко вода глътнахме. Продължаваме да се учим, но плуваме в
европейските води. Някои общини видяха и сладкото, и горчивото на еврофинансирането. Някои се опариха четири
години след като са изградили шосе или детска градина, защото санкцията идва доста късно.
Всъщност това е един от най-големите ни успехи. След като централната власт не вложи нищо в капацитета на общините
и целият ресурс по управлението на оперативните програми беше насочен само към националните управляващи органи,
сдружението пое тази роля. В първите години от мандата ни постоянно се чуваше, че общините нямат административен
капацитет да работят с европейски средства, но никой нищо не правеше.
Започнахме да инвестираме в кадри, но усетихме неустойчивост, защото хората, които правеха общинските проекти, се
смениха три пъти. Обикновено това са хора, които са специалисти с много езици, което ги прави апетитен кадрови
ресурс за консултантските фирми и бизнеса като цяло. Най-добрите от тях отидоха навън и ние наново обучавахме хора.
За съжаление в началото и ние правихме грешки. Всяко безумно изискване, което се предявяваше към нас, го
изпълнявахме. Например издаване на документ, че кметът е избран легално. Ние приемахме на доверие, че това е
европейско изискване, а в началото това се използваше манипулативно за всяко нововъведение от българската
бюрокрация.
Как се справихте в тази ситуация?
- Започнахме много интензивен обмен със страните от региона заради погрешното разбиране на европейските условия у
нас. Така бързо установихме какво е общото евроизискване. Тази поука ще я помним за следващия планов период. В
крайна сметка сме направили проекти за 2.5 млрд. лв., а сме изпълнили за 1 млрд. лв. През целия демократичен период
общините не са имали възможност да се доближат до такъв ресурс, камо ли да го ползват.
Почти непрекъснато през последните 20 години бяхме в криза. Ние не зависим от доброто развитие на национално
ниво, а имаме структурен дефицит, предопределен от липса на финансов ресурс заради неотстъпени държавни пари в
полза на общините. Затова по време на световната криза първи се справихме. Горди сме, че не чакахме централната
власт, която до последно спореше има ли криза. Нашите експерти се събраха, разработиха примерно портфолио от
общински антикризисни мерки.
Разпространихме го сред всички общини и още началото на 2009 г. много от общините предприеха мерки. Много преди
правителството да реагира. Сега преценяваме кои са били успешни и някои от тях ще предложим да продължат да
действат и след кризата. Някои бяха краткосрочни - като спирането на осветлението след полунощ, но други имат
потенциал. По време на кризата се затегнаха кранчетата и се създаде по-добър вътрешен ред.
Какво не успяхте да свършите?
- Най-големият ни неуспех, почти провал е нереализираната финансова децентрализация. На този мандат местни власти
им се струпа прекалено много централизация. Ако по-рано българските власти управляваха 97 от 100 лв. от парите на
данъкоплатците централно, то сега се добавиха още 60-70 лв. от европейските средства. Затова общините заговориха за
двойна централизация – един път на публичните финанси, втори път на европейските.
Централизираната система е наследство от социализма. Тя е вредна и с изчерпан потенциал. Общините се нуждаят от
нова система, гарантираща собствени източници на приходи, с която да изпълняват функциите си по закон. Сегашната
система е мухлясала. Примерът с таксата за битови отпадъци показва безумието й. Темата с обществените поръчки и
гражданския контрол за намаляване на корупционните практики остава болест.
Лошото е, че и един да е болен, етикетът се лепва на всички. Няма да премълчим този недостатък. Хората трябва да
свикват, че са в стъклен дом, където такъв тип игри под масата особено с публични пари са недопустими.
Какво се променя за общините в година на избори - идват ли повече пари, строи ли се повече и по какво друго се усеща?
- Малко се изненадахме от общинските бюджети за тази година и най-вече от изпълнението за първите пет месеца,
защото местните власти харчат по-малко спрямо същия период на миналата година. Няма предизборно харчене. Но за
това има обективен фактор – държавните трансфери са намалени още от август 2010 г. Има известно повишаване на
собствените приходи спрямо дъното миналата година. Имаме повече приходи, а разходите ги държим на по-умерено
равнище. Не мога да кажа дали е добре или зле.
Работехте с две правителства - на тройната коалиция и на ГЕРБ. Какви са разликите? Кое е по-отворено към проблемите
на общините? Кой е най-трудният министър, с когото сте общували?
- Неуспехът на децентрализацията е валиден за двете правителства. Причините, които са изтъквани обаче, са различни ГЕРБ работи по време на криза, а БСП обясняваше, че това е бавен процес. И двата кабинета са виновни. И с
предходното, и с това правителство обаче има диалог. Той зависи и от фигурата на министъра и доколко разбира от
общинските проблеми. В това правителство има министри бивши кметове и диалогът ни с тях е по-лесен, защото ни
разбират.
Когато отидем при тях, не губим време да им обясняваме, а директно пристъпваме към възможните решения. И самият
премиер Бойко Борисов е излязъл от нашите среди за разлика от Сергей Станишев, на когото по-трудно обяснявахме
проблемите си. Не мога да кажа, че с определен министър ни е било по-лесно или трудно. Напоследък общините

критикуват финансовия министър Симеон Дянков, но пък и с Пламен Орешарски хич не беше лесно.
Миналата година общините имаха големи проблеми с дългове и липса на средства за инвестиции и подобрения в
инфраструктурата. Какви са проблемите тази година?
- За съжаление тази година проблемът няма да е в такива мащаби.
Защо за съжаление?
- Защото ние стопихме собствените си инвестиции. Държавата буквално сряза на една трета парите за капиталови
разходи. Собствените ни приходи намаляха също с една трета. Понеже почти всички европейски програми навлязоха
във фаза на изпълнение, там проблемите тепърва ще се появяват. Няма ред и яснота кой за какво и кога налага
финансова корекция при нарушения по европейските програми.
Може ли седем контролни органа да минат, седем различни институции, и всеки от тях да каже, че всичко е наред? Да
дойде осмият и да наложи финансова корекция от 25%? Трябва да се изясни защо се наказва общината. Често причината
е промяна в законодателството, защото от започването до изпълнението на проекта минава време и законите се
променят. Накрая общините плащат за това.
Отнася ли се правителството еднакво към всички кметове, както твърди премиерът Борисов - че няма значение от коя
партия са и отношението е еднакво?
- Труден въпрос. Важно е и дейността на контролните органи да бъде проверявана. Ако питате проверявани общини, те
ще кажат, че са под специален контрол. Но според мен всички са проверявани. Нашето сдружение смята, че се
контролират сравнително еднакво всички, но все пак се прекалява на определени места.
Оплакват се кметове, че като дойдат контролните институции, докато не стигнат до някаква критична оценка, не спират
или започват отначало. Това създава впечатление, че контролният орган е дошъл, за да излезе с лош сигнал от тази
община. Това е трудно за доказване. Дано да са единични случаи.
Как ще се отрази на общинските бюджети повишаването на минималната заплата от 1 септември?
- Нямаме представа. Имаше работна група на централно равнище, която е смятала как ще се отрази, но не ни е
запознала с резултатите.
√ Волфганг Кьопл, ръководител на сектор "Здравеопазване" за Централна и Източна Европа, Русия и Централна Азия в
"Сименс": Използвайте европейски средства, за да направите модерно здравеопазване
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/07/20/1126518_volfgang_kyopl_rukovoditel_na_sektor_zdraveopazvane_za/
Сектор "Здравеопазване" в "Сименс" е сред най-големите доставчици на медицинска апаратура в света и лидер в
областта на продуктите за образна диагностика, лабораторна диагностика, медицински информационни
технологии и слухови апарати. За финансовата 2010 г. (до 30 септември) секторът отчита приходи от 12.4 млрд.
евро и печалба от близо 750 млн. евро. Експерти в офиса на компанията в България признават, че на нашия пазар все
още трудно се продава нова апаратура. Около 72% от най-масовите апарати - тези за рентгенография, са на
възраст над 20 години, а 24% са на повече от 30 години, сочи проучване на Националния център по радиология и
радиационна защита. В България липсват и стимули за купуване на нова апаратура, защото здравната каса не
плаща повече на лечебните заведения, които използват нова техника за диагностика и лечение. За пазара на
медицинска техника, за възможностите за обновяването й в България разговаряме с Волфганг Кьопл, ръководител
на сектор "Здравеопазване" за Централна и Източна Европа, Русия и Централна Азия в "Сименс".
На колко оценявате пазара на медицинска техника в България?
- Трудно може да бъде направена такава оценка, но има изчисления, правени от външни организации. Последните
цифри, които съм виждал, показват, че пазарът в България е около 400 млн. евро. Проблемът е, че невинаги е много
ясно какво точно се включва в понятието "медицинско оборудване" в тези изследвания.
Как се отрази глобалната криза на бизнеса на компанията и в частност у нас?
- "Сименс" в глобален план се справи много добре с кризата и това е видно от резултатите ни, които публикуваме като
публична компания. В България финансовата криза оказа влияние, мога да кажа, че и в здравния сектор това се усети.
Виждаме, че има много възможности в средносрочен план – между една и три години, основно свързани с
европейските фондове, които ще бъдат насочени към българското здравеопазване. Те ще подпомогнат неговото
развитие. В момента България има добра възможност да използва европейските средства и тя трябва да направи всичко
възможно да не изпусне възможността чрез тях да подобри и модернизира здравеопазването си.
Какви са наблюденията ви за възрастта на апаратурата в болниците и проявяват ли частните клиники по-голям интерес
от държавните болници към купуване на техника?
- Не мога в момента да дам точна оценка на състоянието на техниката в България, но знаейки, че средният период на
експлоатация на медицинската техника е плюс-минус 10 години, мога да си представя, че в доста случаи техниката е
стара. Съществува тенденция на увеличаване на интереса от страна на частни инвеститори към купуването на нова
техника и за нас, разбира се, това е положителна тенденция.
Кои са приоритетни области, в които медицинските компании инвестират днес за усъвършенстване на медицинската
апаратура и подобряване качеството на лечението и диагностиката?
- Като цяло медицинската техника е разпределена основно в две сфери. Първата е техниката, свързана с образната
диагностика и терапията. Втората е тази, която е свързана с лабораторната диагностика и химическия анализ.
В първата група определено мога да кажа, че има тенденция на увеличаване на интереса към апаратите за ядреномагнитен резонанс, както и на всички видове апарати, които са свързани с диагностика и терапия на онкологични
заболявания - магнитния резонанс, компютърната томография, молекулярната медицина, както и линейните ускорители
за терапията. Разбира се, продължава с голяма интензивност и развитието на другите сфери на апаратурата, която ние
произвеждаме – рентгенови апарати, ултразвук, ангиографи за инвазивната кардиология.

Що се отнася до тази апаратура, основните тенденции са свързани с осигуряването на по-безопасни прегледи за
пациентите с по-висока диагностична стойност на резултатите от изследването. Един глобален тренд в момента, по
който работим изключително интензивно, е и намаляването на радиационната доза при тези апарати.
Имате ли препоръки за това как да се подобри здравната система и да се стимулира обновяването на медицинското
оборудване?
- Не бих се наел, честно казано, да давам конкретни препоръки, защото не съм толкова добре запознат с реформата в
българското здравеопазване. Но има някои общи тенденции в здравеопазването във всички държави, които могат да
бъдат взети предвид, когато се прави политиката в България. На първо място, това е да може да се търсят оптимално
бързи във времето методи за диагностика и максимално безопасни за пациентите.
Колкото по-рано е направена диагностиката и колкото по-безопасна е тя за пациента, толкова по-правилно лечение
може да бъде назначено. А също и по време на самата терапия диагностиката е изключително полезна, защото дава
информация за това доколко терапията е полезна.
Мога да дам пример от областта на онкологията, знаете колко са скъпи препаратите и лекарствата за лечение на ракови
заболявания и ако имате възможност да проследите въздействието на един медикамент след един или два месеца след
началото на приема вместо половин година по-късно и установите, че това лекарство няма търсения ефект, вие можете
да потърсите промяна в плана на лечение.
По този начин, от една страна, няма да бъдат загубени средства, а, от друга – време на пациента, на когото ще се
назначи много по-полезна терапия и в много случаи животоспасяваща.
Втората много важна глобална тенденция в здравеопазването е оптимизирането на работните процеси в болниците.
Това може да помогне максимално ефективно да се използват ресурсите и възможностите на лечебните заведения.
Това, разбира се, е свързано до голяма степен с информационните технологии, които да позволят необходимата
информация да е достъпна навсякъде.
Това са тенденциите, които можем да откроим за развитието на медицинската сфера. Като различните системи в
региона са в различна фаза на своето развитие както по отношение на апаратурата, която е инсталирана, така и по
отношение на демографските характеристики.
Можем да кажем, че колкото и различни да са системите, те много често срещат едни и същи предизвикателства. И те до
голяма степен са свързани със застаряващото население, което от своя страна води до необходимост да се търси все повисоко качество за повече хора, без цената да бъде увеличена.
Как може да се постигне това?
- Това може да се постигне чрез усъвършенстване на оборудването, а другият начин е чрез прилагането на изцяло нови
клинични приложения. Примерът, който може да се даде тук, е свързан с инвазивната кардиология – вече можем да
сменим аортната клапа, без да отваряме сърцето на човека, и по този начин той може да бъде изписан до три дни от
болницата.
А другата тенденция, която вече очертах, е сближаването между терапията и образната диагностика, което ще доведе до
повече комфорт за пациентите и до по-малко разходи. Възможност за постигане на разумна цена дава и многообразието
на различните видове апаратура. Когато например говорим за компютърен томограф, ние не предлагаме един вид
томограф, а различни семейства от тази апаратура и така в зависимост от клиничното предложение може да се избере
най-подходящият на най-подходящата цена.
Това важи за всички други уреди, които произвеждаме. Както е известно, цената на медицинската апаратура е
сравнително висока. Затова е изключително важно апаратите, които са инсталирани в една болница, да бъдат
максимално добре организирани и използвани.
От една страна, това се постига чрез по-високо качество на изследванията, към което се стремим, което намалява
нуждата от повторни и допълнителни изследвания, както и сервизни услуги от най-високо ниво, които се гордеем, че
можем да предоставим и в България. Ние разполагаме с такива специалисти, които са запознати и с апаратите, и с
клиничните приложения, за които те се използват, и могат максимално да са полезни на болниците.
Има ли нелоялна конкуренция на пазара на медицинска апаратура?
- Мога да говоря за нашата практика в това отношение. Нашите вътрешни правила са изключително строги и мога да
гарантирам, че при нас няма варианти за нелоялно и неетично бизнес поведение. Не мога да коментирам други
практики на пазара.
Вестник Пари
√ Гост-коментатор- Георги Ангелов
Данъчни оправдания
http://pari.bg/static/pdf/pages/03.pdf
√ Безработицата ще се задържи трайно на високи нива
http://pari.bg/static/pdf/pages/06.pdf

Вестник Класа
√ МВФ упрекна лидерите на еврозоната за дълговата криза
http://www.klassa.bg/news/Read/article/175784_%D0%9C%D0%92%D0%A4+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0
%BD%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%B2%D1
%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0
%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0
Международният валутен фонд (МВФ) разкритикува остро еврозоната, че не е имала “последователен план за действие“
в условията на дългова криза, съобщиха световните агенции. От фонда предупредиха Европа да вземе решителни
мерки, тъй като продължаващите проблеми около дълговата криза може да причинят глобални трудности, като
“заразният риск“ за това е висок. МВФ препоръча на еврозоната да приключи в скоро време несигурността относно
втората финансова помощ за Гърция и най-вече спешната необходимост да се заяви ясно как ще включи частния сектор
в новия спасителен пакет за Атина. Според оценката на МВФ разпространението на кризата може да нанесе трайна
вреда на региона и целия свят. Валутният фонд посочи, че резултатите от икономическата политика на всяка държава са
непредсказуеми. "При условие че кризата в периферията (на ЕС) продължи, перспективите са за скромен растеж в
бъдеще", се посочва в годишния доклад на МВФ за икономиката на еврозоната, като се има предвид дълговата криза в
Гърция, Португалия и Ирландия. Оттам отчетоха обаче риска дълговата криза в Гърция да се разпространи към
останалата част в еврозоната, дори и без официално да фалира страната.
Фондът очаква растеж на еврозоната през 2011 година от 2%. Догодина този показател се очаква да се понижи до 1,7%.
Наред със забавянето на растежа ще се забави и инфлацията - от 2,6% тази година до 1,8% през идната година.
Днес представителите на европейските правителства се събират отново в търсене на консенсус по условията за втори
спасителен заем за Гърция. Докато немският канцлер Ангела Меркел заяви, че кризата не може да бъде решена с една
голяма стъпка, нейният колега Георгиос Папандреу подчерта, че срещата ще бъде изключително важна за еврозоната.
Франция също иска днес еврозоната да намери трайно разрешение на гръцката криза. За да обсъдят подробностите
вчера френският президент Никола Сакрози, отпътува до Берлин, за да се срещне с германския канцлер Ангела Меркел
На срещата в Брюксел ще присъства и ръководителят на МВФ Кристин Лагард. Това ще е първата международна поява
на Лагард след встъпването й в длъжност на МВФ на 5 юли.
Едно от решенията, които ще се обсъдят на срещата, е налагането на нов данък върху банките в еврозоната, съобщи
„Файненшъл таймс“. Планът, който според застъпниците му би могъл да набере 30 млрд. евро в рамките на три години,
може да удовлетвори исканията на Германия и Холандия частните държатели на гръцки дълг да се включат в новия
спасителен план на стойност 115 млрд. евро. По този начин вероятно ще бъде избегнато изпадането на Гърция в
несъстоятелност - нещо, което ЕЦБ с всички сили се опитва да предотврати.
√ Безработните се увеличиха с 27 хиляди през 2011 г.
http://www.klassa.bg/news/Read/article/175776_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%
BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%81%D0%B5+%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B
0+%D1%81+27+%D1%85%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7+2011+%D0%B3.
Безработните в България са се увеличили с 27,4 хиляди души спрямо същото тримесечие на 2010 година. Това сочат
предварителните резултати от проведеното от Националния статистически институт наблюдение на работната сила през
второто тримесечие на 2011 г. През второто тримесечие на тази година безработните лица в страната са 369,6 хил., а
коефициентът на безработица – 11,2%. Спрямо същия период на 2010 година това означава увеличение на хората, които
не са икономически активни, със 108,7 хил., а коефициентът на икономическа активност е по-нисък с 1,3 пункта.
В момента икономически активното население в страната на възраст 15-64 навършени години е 3 263,4 хил., или 65,6%
от населението в същата възрастова група.
През второто тримесечие на 2011 г. броят на заетите лица на възраст 15-64 навършени години е 2 895,3 хиляди.
Коефициентът на заетост на населението на същата възраст e 58,2% и намалява с 2,0 пункта спрямо същия период на
2010 година.
В сравнение с първото тримесечие на тази година броят на заетите лица на възраст 15-64 навършени години се
увеличава с 45,9 хил., а коефициентът на заетост на населението в същата възрастова група - с 0,9 пункта. През второто
тримесечие на 2011 г. 1 710,7 хил. от населението на възраст 15-64 навършени години са икономически неактивни. През
второто тримесечие на 2011 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 2 934,0 хил., а
относителният им дял от населението на същата възраст – 45,3%.
Вестник Труд
√ Чиновникът забогатява в кризата
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=971876
Чии заплати растат в кризата с 36%? На чиновниците в Министерството на земеделието и храните!
Напук на официалните изявления, че заплатите в администрацията са замразени на нивата от 2008 г., подчинените на
министър Мирослав Найденов сякаш живеят в Кувейт, където емирът повиши двойно парите на чиновниците в началото
на годината.
През 2010 г. средната брутна заплата на държавен служител в агроминистерството е била 1056,40 лв., сочи годишният
доклад за състоянието на администрацията, приет вчера от Министерския съвет. Документът е изготвен от
администрацията на “Дондуков” 1 и е внесен на заседанието лично от министър-председателя Бойко Борисов.

Докладът посочва, че през предходната 2009 г. средната надница в земеделското ведомство е била едва 777,02 лв.
Причината е в спестени средства за заплати от съкращения и повишението в ранг на чиновници след създаването на
агенция по горите, обясниха от ведомството.
Не само служителите на Мирослав Найденов са доволни от държавната служба. В Министерството на труда и
социалната политика през 2010 г. средната заплата е ударила 1071,60 лв., докато година по-рано е била 849,70 лв., а
през 2008 г. - 704,84 лв. По онова време чиновниците са получавали приблизително колкото тавана на пенсиите - 700 лв.
За разлика от заплатите на държавните служитгели обаче, таванът на пенсиите остава трайно замразен.
В Министерството на регионалното развитие и благоустройството също си живеят добре - заплатите им са скочили с
25,8%.
57 ведомства си вдигат заплатите
През 2010 г. 57 ведомства са повишили заплатите на служителите си с различен процент, тъй като са направили
съкращения на персонала. Вдигането на надниците е с парите, спестени от фонд “Работна заплата”. Право на това им
дава правителствено постановление от април 2010 г. От този механизъм са се възползвали най-вече министерствата 21,3% от реално заетите там са получили увеличение на заплатата. Става дума за 819 души, уточнява докладът.
Дянков се дистанцира от доклада
Докладът, който беше приет от Министерския съвет, не е направен по поръчка на вицепремиера и финансов министър
Симеон Дянков, казаха от ведомството му.
Според Дянков обаче всяко министерство трябва солидарно да поеме тежестта на бюджетните ограничения.
Ведомствата в рамките на бюджета, с който разполагат, имат свобода да определят разходите си. Държавните
служители трябва да се стимулират и чрез повишение на заплатите, но само ако в съответната сфера е извършена
реформа и оптимизация, каза вицепремиерът.
За това колко е сладка държавната служба свидетелства и друг красноречив факт от доклада за администрацията. Много
от чиновниците, навършили пенсионна възраст, не желаят да се оттеглят и остават на работа, докато ги търпят.
През 2010 г. право на пенсия са придобили 2314 чиновници, но 1417 от тях така и не напускат. Най-много чиновници на
пенсионна възраст кътат в Националната ветеринарномедицинска служба -73.
Не им отстъпват колегите им от Националния статистически институт - там има 72-ма работещи пенсионери. В Агенцията
по заетостта 65 души не желаят да си гледат старините спокойно.
77 257 чиновници, 58 170 полицаи
Оказва се, че в системата на държавната администрация се трудят 135 691 души. От тях 58 170 работят в МВР.
Ведомството на Цветан Цветанов отчита 3000 души съкращения.
В държавната администрация - от министерствата до най-малката община, се трудят 77 257 души - с близо 3000 помалко от 2009 г. Всъщност в това число влизат и 5350 незаети бройки.
Въпреки това многобройно държавно войнство изпълнителната власт не може данамери административен капацитет, за
да изпълни програмите си, става ясно от доклада. Двойно са се вдигнали средствата, които ведомствата плащат на
външни експерти - от 9 296 757 лв. през 2009 г. на 19 997 800 лв. през 2010 г.
Основно от външна помощ се възползват общините - главно за писане на европроекти. Но вместо кметовете да
назначават кадърни чиновници, масово заобикалят задължителните конкурси, като слагат свои хора “по заместване”.
28 млн. лева е извадила държавата за телефони
78 136 са служебните GSM-и в държавната администрация - с 879 повече от чиновниците. За тях през 2010 г. са платени
общо 11 668 872 лв. Излиза, че средната годишна сметка на мобилен телефон е 149,34 лв., а месечната - 12,45 лв. Зад
тези суми обаче се крият стотици изговорени минути всеки месец, защото държавните ведомства ползват огромни
отстъпки.
Най-често администрациите не плащат абонаментни такси и говорят безплатно в група. Отделно от това имат и много
безплатни минути към други абонати.
Разходите за стационарни телефони са дори по-големи - 16 825 464 лв. за 71 138 фиксирани линии.
Като се тегли чертата, бюджетът е олекнал с 28 494 336 лв. за телефонни разговори през 2010 г.
Далеч по-малко харчат държавните ведомства за интернет - общо 1 273 705 лв.
Докладът отчита и че продължава дублирането на функции, което пречи на редица ведомства да си вършат работата изпълнителна агенция “Медицински одит” и регионалните центрове по здравеопазване например имали общи задачи.
Дублаж имало и между общините и националния строителен контрол - и двете институции можели да налагат глоби по
Закона за устройство на територията. Кметовете пък се оплаквали, че трябва да контролират парите на общинските
училища, а не са работодатели на директорите (подчинени на образователното министерство).
2 166 699 дни неизползван отпуск
са се натрупали във всички административни структури през 2010 г. Данните показват, че изчистването на незветите
почивки не върви ритмично. През 2009 г. натрупаните отпуски са били 2 742 868 дни - едва с 576 169 дни повече.
Скандално:Пътуването в чужбина било стимул
Командировките в чужбина се използват от ръководителите на държавни ведомства, за да стимулират своите
служители, е един от най-скандалните изводи от доклада.
10,6% от администрациите, попълнили отчетни доклади, посочват, че използват задграничните командировки за
мотивация на хората си. Ако се направи детайлна разбивка на тези данни, става ясно, че този похват се използва
основно от централната администрация (министерства и агенции в София) - 28,7%.
Стимулът не е само духовен - да видиш забележителностите на някоя европейска столица. Чиновниците получават за
всеки ден зад граница дневни пари - 35 евро в рамките на Европейския съюз или 35 долара за Съединените щати. Често
командированите участват в семинари, при които организаторите поемат разходите за храна и вечерни забавления, така

че парите могат да бъдат лесно спестени. През 2010 г. чиновниците от администрацията са били общо 66 296 работни
дни зад граница, сочи докладът.
Ръководителите на ведомства си признават, че стимулират хората си и като им възлагат участие в проекти, при които
работата се заплаща допълнително. Най-често този похват за насърчаване на труда се прилагал в общините - 57,2%,
които напоследък ударно пишат европроекти.
Традиционно сред инструментариума на добър началник е и класическото ДМС (допълнително материално
стимулиране) - обикновено от икономии на фонд “Работна заплата”. Спестените средства от неизплатени надници (на
хора в болнични или майчинство), се раздават на всички, обикновено на калпак. Същото става и с парите, спестени при
съкращения.
Има и шефове, които са посочили, че използват нематериални стимули за подчинените си. Те изтъкват, че привличат
кадрите си с добър микроклимат, възможност за обучения, включване в “интересни задачи”, както и гъвкаво работно
време.
Не плащаш глоба, пращат те да копаеш градинки
Гражданите, които не заплащат наложените им глоби, да полагат общественополезен труд, предлага докладът за
състоянието на администрацията, парафиран от премиера Бойко Борисов.
Хората могат да бъдат стимулирани не само с тоягата, но и с моркова, допускат чиновниците, изготвили документа. Ако
платят незабавно наложената санкция, нейният размер може да бъде много по-нисък. Досега тази идея се прилага
успешно единствено от КАТ - хората, получили електронен фиш за превишена скорост, имат 30% отстъпка, ако платят до
две седмици.
Повод да се мисли за мерки срещу неплащащите е ниският процент - 32, събираемост на глобите в държавата. През 2010
г. всички ведомства у нас са наложили общо санкции за 132 146 731 лева, но от тях реално в хазната са постъпили 41 632
833 лева. Странно е, че 78 администрации, които имат и контролни функции, не са издали нито един акт за
административно нарушение.
Друга идея в доклада, която да бъде заложена като държавна политика, е хората, които не си плащат глобите, да не
бъдат обслужвани административно. В момента тази практика се прилага от някои общини.
Скок на сигналите за корупция
Скок на сигналите за корупция отчита докладът. През 2010 г. те са били 16 353, а предходната година - едва 9325.
Шампион по получени сигнали за корумпирани чиновници е земеделското министерство - там са приели 7569 жалби. 19
от тях били за конфликт на интереси. Следва МВР с 1474 получени сигнала.
Най-много уволнени държавни служители през 2010 г. има във ведомството на Цветан Цветанов - 130.
Следва Националната агенция за приходите с 16 освободени чиновници.
***
Публикации за борбата със сивия бизнес
БНТ
√ Проблемите с липсата на трудови договори
http://bnt.bg/bg/news/view/57040/problemite_s_lipsata_na_trudovi_dogovori
Декларирането на едни доходи, а получаването на заплатата на ръка ощетява държавата, но и хората, защото ги лишава
от права. Сивата икономика е най-големият бич на пазарната икономика. Според финансовия консултант Кольо Парамов
проблемите на пазара на труда са отдавна. Той се надява, че това правителство ще изкара наяве истината за
неплащането на данъците.
Вестник Сега
√ НАП и митниците все още говорят на различни езици
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=9729&sectionid=5&id=0001101
Казват, че за всеки проблем има решение. Особено ако проблемът е технически. През юли 2009 г., дни преди да стане
министър на финансите, Симеон Дянков обяви, че има лесно и бързо решение за осигуряване на приходно пълноводие
в бюджета и то е свързване на информационните системи на митниците и НАП. "Това е все едно да имаш два контакта и
просто да ги свържеш с една жичка между тях, технологиите от двете страни са направени по аналогичен начин", твърди
бъдещият вицепремиер. По онова време Дянков обикаляше страната, говореше с бизнесмени и бе убеден, че
проблемът с жичката е политически. Невинно сподели, че като разпитвал защо не са свързани митничари и данъчни и
защо "става тази какофония", изскачало непознатото за него име - Румен Петков.
Зареден с оптимизъм и политически хъс, пресният финансов министър обеща бързо, за месец и половина, да пусне
"тока" между базите данни на двете приходни агенции, което ще има двоен ефект - намаляване на контрабандата и
увеличаване на приходите от акцизи, ДДС и мита от порядъка на 700-800 милиона лева годишно. След няколко седмици
Дянков обяви електронния брак между двете ведомства за сключен. Милионите обаче не потекоха, а междувременно
кризата удари с пълна мощ и темата за жичката някак безславно заглъхна.
Две години по-късно, преди броени дни, от финансовото министерство заявиха, че подготвят обществена поръчка за
изграждането на... единна информационна мрежа на НАП и митниците! Шефът на НАП Красимир Стефанов поясни, че
системата ще спира измамите и неплащането на данъци и акцизи при сделките с горива

А колегата му Ваньо Танов посочи, че системите на агенция "Митници" са изградени напълно по европейски стандарт,
но не са съвместими с тези на НАП. Затова сега се изготвя техническо задание за нов софтуер, който да осигури здрав
контрол.
Свързването на жичката трябваше да осигури на служителите от НАП достъп до данните за некоректните "клиенти" на
митниците, а на митничарите - за длъжниците на НАП. Трябваше да помогне на двете приходни агенции да правят
проверките и ревизиите си по-бързо и по-ефективно, така че по-малко да пречат на изрядните фирми, а да бъдат
кошмар за данъчните измамници. И да послужи не само за пресичане на данъчни измами и контрабандни канали, но и
за набелязване на превантивни мерки.
Според експерти с дълъг данъчен стаж сливането на мрежите на двете приходни агенции е особено важно заради
прословутия режим 4200. Той засяга вноса на стоки от страни като Турция, Китай и т.н., когато митото се плаща у нас, а
стоката е предназначена за друга държава от ЕС. Тогава вносителят има право да плати ДДС там, където ще се продава
пратката. Сложната импортна схема е доста благодатна за ДДС измами. При работеща единна мрежа обаче става потрудно да се избегне внасянето на ДДС чрез документни трикове, защото несъответствията лесно могат да се засекат.
Но изглежда скачването на двете мрежи ще се случи на 100% в някой друг мандат. Защото в България всеки си прави
мрежа, без да го интересува, че трябва да споделя данните си с другите. Най-важното е да се говори за модернизация и
да се усвояват пари, а ефектът се оказва на третостепен въпрос. Ето защо българското електронно правителство
напредва мъчително бавно, а струва рекордно скъпо - по груби изчисления разходите на държавната и общинската
администрация за е-government закръглят 1 млрд. лева.
Мрежата на агенция "Митници" например е някаква хлабава сглобка от програми, изградени от различни фирми по
доста разнообразни технологии.
Проблемът е като с Вавилонската кула - всеки софтуер говори на различен език
Както през 2009 г., така и сега липсва анализ кои "части" от системите на НАП и митниците могат да общуват помежду си
и какво да се прави с останалите, "некомуникативните".
Парадоксалното е, че митниците използват 10-годишна система БИМИС - разработена през 2000 г. при правителството
на ОДС. БИМИС и до днес се поддържа от ведомствената фирма на МФ "Информационно обслужване". От ведомството
на Ваньо Танов обаче обясниха, че отделните модули на системата са разработвани от много и различни фирми, а не
само от "Информационно обслужване". За частична поддръжка на софтуера е подписан договор с държавната
софтуерна компания, с останалата част се занимават компютърните специалисти на агенция "Митници".
Системата е разделена на множество модули, свързани помежду си. Образно казано, всяко митническо звено си има
собствен БИМИС. Има отделни модули за износ, за акцизи и т.н. Според запознати поддръжката на платформата е
изключително скъпа и сложна. Отделно има още пет важни информационни системи в агенция "Митници", разработени
от различни компании. На практика те осигуряват връзката на БИМИС със системите на митническите служби в
Европейския съюз.
Най-новият модул (от 2009 г.) е системата за следене на износа. Той предоставя т. нар. удостоверение за износ на
данъчните. Според осведомени източници електронният документ обаче просто си седи неизползван в базата данни, а
НАП все още изисква информацията на хартиен носител. От приходната администрация, разбира се, увериха, че вече
ползват модула.
Колкото до платформата, която използва НАП - за нея се изписа много. Тя е разработена от френската фирма "Бул". За
изграждането на системата са били заплатени 3.1 млн. евро, а общата стойност при окончателното приключване на
проекта трябваше да достигне 5.9 млн. евро. От НАП обаче уточниха, че до 2009 г. "Бул" завършиха само първата фаза от
т.нар. система за управление на приходите (СУП). Заради некачественото изпълнение на проекта повече пари не бяха
преведени. Остатъкът от сумата беше удържан като неустойка, а освен това данъчната агенция е задържала и банковата
гаранция от около 370 000 евро. Всички модули, приети и платени от НАП, остават собственост на агенцията. Според
компютърни специалисти освен хилядите грешки, които софтуерът на френската фирма прави, той трудно може да бъде
интегриран с други системи, особено с митническата. Експерти от СДС пък твърдят, че
адаптирането му с базите данни на НОИ и на здравната каса е абсолютно невъзможно
и оттам идват значителна част от проблемите с приходите.
Едва ли е случайно, че вече 7 години никой не може да пребори "техническите" спънки около информационното
обединение на двете важни ведомства. Това пък влива живот на слуховете, че контрабандата и данъчните измами са
вечни и неизтребими, защото от тях се хранят бездънните черни каси на партиите. В нормалните европейски държави
приходните администрации работят в тясна връзка. Реална и ефективна. У нас електронният съюз е... хартиен, скрепен е
чрез безумни споразумения между ведомствата и тонове ненужна документация.
Поредната обществена поръчка за информационна интеграция и харченето на милиони държавни пари отново
изплуваха на дневен ред. Сигурно обаче и целият фискален резерв няма да бъде достатъчен, за да спре НАП и
митниците да общуват с пощенски гълъби. Обезпокояващо е, че единственото предимство на системите до момента е,
че по електронен път данъчните могат да надничат в базата данни на митниците и обратно. Ако само това е бонусът,
който е постигнат от широко хвалената през 2009 г. интеграция, излиза, че финансовото ведомство е профукало на
вятъра парите на данъкоплатеца, а сега иска да повтори "успешното" си упражнение.

Вестник Новинар
√ Шефът на НАП: 300 млн. лв. от осигуровки няма да бъдат събрани
http://novinar.bg/news/shefat-na-nap-300-mln-lv-ot-osigurovki-niama-da-badat-sabrani_MzYzNjs4.html
Около 300 милиона лева от осигуровки може би няма да бъдат събрани заради грешно планиране. Това заяви
изпълнителният директор на НАП Красимир Стефанов пред БНР. Той посочи, че въпросите за смяна на ръководството
демотивират хората, но изрази надежда, че последните положителни оценки на финансовия министър Симеон Дянков
ще разсеят тези опасения.
Неизпълнението на приходите за годината може би ще бъде около 4 процента, прогнозира шефът на НАП. Той отбеляза
и друг проблем в корпоративния данък. „Надявам се, че след разговори с тези големи фирми ще се коригират
резултатите. Ако има данни за извършено престъпление, те ще бъдат наказани”, бе категоричен Стефанов.
Данъчен №1 обяви, че докладът за ДДС-измамите е вече готов. „Там не само НАП е отговорна. ДДС-измамите са общ
европейски проблем и те няма да спрат, докато има такова законодателство“, допълни той. Шефът на данъчните уточни,
че анализът в доклада съдържа данни и краткосрочни мерки, които да се проведат. Имало нарочна група в Европейската
комисия, която да преразгледа това законодателство. По думите му по отношение на ДДС законодателството е доста
либерално.
„Колкото за евентуално отнемане на лиценза на „Лукойл“ заради липсата на измервателни уреди, заради което намекна
директорът на митниците Ваньо Танов, фирмата е най-големият данъкоплатец и при отнемане на лиценза сигурно ще се
отрази и на приходите в бюджета“, подчерта Стефанов. Той смята, че може би трябва да се намери някакъв подход, при
който да се изпълнят наредбите в закона.
„Трябва да се намери някакъв балансиран модел. Най-лесно е, когато фирми имат задължения да им блокираме
сметките и да ги фалираме“, добави шефът на приходната агенция.

