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Вестник Дневник
√ Условия в обществените поръчки ще могат да се променят в движение
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/02/16/1045231_usloviia_v_obshtestvenite_poruchki_shte_mogat_da_se/
Правилата по обществените поръчки и договарянето на еврофондовете да могат да се променят в движение, за да се
отстраняват грешки и да не се бавят процедурите. Тази промяна подготвя правителството, научи "Дневник".
Днес кабинетът отложи приемането на предложението на финансовия министър Симеон Дянков срокът за подаване на
проектни предложения по оперативна програма да се съкрати от сегашните 60 дни на 30. Мотивът му е да се ускори
договарянето на средствата.
Министърът по еврофондовете Томислав Дончев обаче е предложил да се приложи т. нар. подход корижендум, който
дава възможност за по-гъвкав подход при определянето на правилата. "Промените, които предложих, не бяха
одобрени, защото има по-добри идеи", каза Дянков пред "Дневник", без да коментира повече.
Колегата му Дончев обясни, че предложените от вицепремиера поправки са подходящи само за оперативната програма
"Административен капацитет", която е под ръководството на финансовото министерство, но не са удачни при
възлагането на инфраструктурните обекти като магистрали и пречиствателни станции например.
Затова Дончев предлага да няма фиксиран един и същ срок за всички програми, а минимален и максимален. Освен това
той предлага, когато една процедура е обявена в периода, в който кандидатите имат право да задават въпроси, да може
да се променят някои условия в хода на самата процедура, ако се установи, че има допуснати грешки.
Те може да бъдат технически, но може да са и такива, които ограничават конкуренцията. Тези грешки ще се отстраняват
в движение, като срокът за подаване на офертите на кандидатите ще се удължи. По този начин няма да е необходимо да
се прекратява търгът и цялата процедура по възлагане да се извърви отново, посочи Дончев.
Според него това дава и сигурност на кандидатите, че техните предложения и забележки ще бъдат взети под внимание.
Същите промени ще бъдат приложени и в Закона за обществените поръчки, който в момента се подготвя, уточни
министър Дончев.
Той допълни, че всичко е съгласувано с Европейската комисия, която е дала положително становище. Да има
възможност за промяна на условията в движение наскоро настоя и институт "Отворено общество". Опасенията са, че
така ще могат да се нагласят условия към определени кандидати.
√ Симеон Дянков пред "Блумбърг": България няма да емитира еврооблигации през 2011 г.
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/02/16/1045147_simeon_diankov_pred_blumburg_bulgariia_niama_da/
България вероятно няма да финансира бюджетния си дефицит с емисия на еврооблигации тази година. Това заяви
финансовият министър на страната Симеон Дянков в интервю за "Блумбърг", след като във вторник стана ясно, че през
2010 г. българската икономика е нараснала с 0.3%.
Данните за четвъртото тримесечие на годината посочиха още ускоряване на темповете, с които брутният вътрешен
продукт (БВП) расте - 1.7% спрямо третото тримесечие и 2.1% в сравнение с края на 2009 г. В предходните тримесечия
отчетените темпове бяха в пъти по-ниски.
"Няма да се обърнем към пазара на еврооблигации тази година просто защото приключихме 2010 г. с по-голям фискален
резерв от прогнозирания", каза Дянков. "Изчисленията ни показват, че за покриване на дефицита през 2011 г. няма да ни
трябва допълнително финансиране – имаме достатъчно резерви."
Миналата година правителството заяви, че обмисля идеята за емисия на облигации в началото на 2011 г., с която да
набере 800 млн. евро. Добрите резултати за последното тримесечие на 2010 г. обаче са подпомогнали увеличението на
приходите, а оттам и на фискалните резерви, твърди министърът.
Причина за положителните данни са по-доброто потребление в края на миналата година и съживяването на
инвестициите, които обаче е възможно да се дължат на еднократни фактори като пазаруване покрай коледните
празници или допълнителни възнаграждения както в публичния, така и в частния сектор. Дали съживяването е трайно
ще покажат следващите макроикономически данни.
"Ще изчакаме да видим какво ще се случи през първите три тримесечия на тази година. Ако икономиката расте, както
прогнозираме, външно финансиране няма да е необходимо." Прогнозата на правителството е за икономически растеж
през 2011 г. от 3.6%.
Вестник Манитор
√ Карат работници да лъжат, че вземат заплати
http://www.monitor.bg/article?id=280238
Работодатели принуждават своите работници да се подписват на ведомости за заплати, които в действителност не са
изплатени. Това предупреди вчера социалният министър Тотю Младенов.
Така при внезапна проверка трудовите инспектори не откриват нередности и съответно не могат да глобяват
собствениците.

Масирана проверка на Главна инспекция по труда в края на миналата година разкри, че 72 от фирмите, които особено
дълго не са се разплащали със своите служители, са „спестили” заплати за 19 млн. лв. Тогава се разбра, че над 1500
човека са останали без възнаграждения над 3 месеца, въпреки че се трудят честно и почтено. В две-три от
предприятията заплатите са бавени повече от година. Това
създава реална заплаха за здравето
и дори за живота на работниците, коментира социалният министър Тотю Младенов.
Въпреки многократните напомняния и различните предписания на трудовите инспектори 11 от фирмите така и не се
издължиха на хората с близо 8,6 млн. лв. Тогава социалното министерство ги даде на прокуратурата. Но тя отказа да се
занимава с тях, понеже ставало дума за административни нарушения, а не за престъпления.
Освен новата практика да се подписват фалшиви ведомости инспекторите на ГИТ откриха също, че собствениците на
някои от фирмите длъжници ги
водят съзнателно към умишлени фалити
Така те се надяват да се отърват безнаказано от огромните си задължения и борчове. Макар много от работниците да
са завели и граждански искове заради дължимите възнаграждения, ако липсва имущество, те пак няма да си вземат
парите, предупредиха юристи. За няколко съмнения за умишлени фалити инспекцията на труда вече е сигнализирала
НАП и НОИ, които единствено могат да проверят и съответно да докажат умишлен фалит. Министър Тотю Младенов
прогнозира, че в близко време прокуратурата и сама ще се самосезира за подобни случаи.
√ Правят черен списък на консултантски фирми по европрограми
http://www.monitor.bg/article?id=280159
Да бъде направен публичен списък на консултантските фирми, които не успяват да подготвят качествени проекти по
оперативна програма "Конкурентоспособност". Това предлагат експерти от Министерство на икономиката, енергетиката
и туризма.
Причината за мярката е големият брой на консултантските фирми и съотношението на одобрените проекти, обясни
Марияна Велкова, шеф на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.
Едва 0,01% от подадените за финансиране по програмата проекти са одобрявани от първия път, показват данни на
икономическото министерство. В останалите случаи се налага фирмите да подават допълнителни документи заради
пропуски при кандидатстването.
Например по схемата за технологична модернизация в малки и средни предприятия са били подадени 599 проекта. 238
от тях са били подготвени от 153 консултантски фирми, но в крайна сметка само 70 проекта били предложени за
финансиране. Според икономическото министерство това показвало, че само 33 от тези консултантски фирми имат 100%
успеваемост.
От ведомството се ангажираха още да предложат административни облекчения за фирмите, които кандидатстват по
програмата. Предвижда се да се опрости информацията, подавана в декларациите за малки и средни предприятия.
Освен това се обмисля кандидатът да не бъде директно отхвърлян, когато са допуснати технически пропуски в
документацията.
Икономическото министерство планира до края на 2011 г. да предложи още 10 схеми по програма
„Конкурентоспособност” на стойност около 400 млн. евро.
Вестник Класа
√ Световната банка пише нова стратегия за България
http://www.klassa.bg/news/Read/article/159437_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%
82%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%
B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0+%D0%91%D1%8A%D0%
BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
Групата на Световната банка (СБ) в момента подготвя нова Стратегия за партньорство с България за периода 2011-2015 г.
Това стана ясно по време на срещата вчера между министър-председателя Бойко Борисов и директора на Световната
банка за Централна Европа и балтийските страни Питър Харолд, съобщи правителственият пресцентър. Новата стратегия
за партньорство ще подкрепи страната ни, за да се възползва максимално от европейското финансиране, като
подкрепата ще бъде под формата на техническа и аналитична помощ и допълващо финансиране при нужда. Питър
Харолд обясни, че ще се постави акцент върху стратегията „Европа 2020“ в области като иновации, адаптация към
климатичните промени и намаляване на въглеродните емисии. Програмата ще бъде дискутирана от Борда на
директорите на СБ през май тази година. По време на срещата премиерът Бойко Борисов за пореден път е потвърдил, че
икономиката ни се възстановява и съществуват положителни перспективи за разумен, устойчив растеж, включващ
всички социални групи.
Освен това стана ясно, че банката ще продължи да подкрепя развитието на инфраструктурата на България и че вече е
започнала работата за подкрепа на реформите в железопътния сектор.
Припомняме, че през август 2010 г. Борисов и президентът на СБ Робърт Зелик подписаха меморандум за
разбирателство за активизиране на сътрудничеството в областта на развитието на инфраструктурата на България. Тогава
Зелик поясни, че смисълът на споразумението е да се преструктурират заемите от банката така, че да подпомогнат
усвояването на еврофондовете.
В началото на октомври от Европейската комисия изразиха резерви към сключеното рамково споразумение заради
функциите, които ще изпълнява Световната банка, как ще бъде одитирана нейната дейност и дали за техническата

помощ ще се плаща с пари от еврофондовете.
Четвърти сме по най-бърз растеж на БВП в ЕС
България е сред четирите страни с най-бърз ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) през четвъртото
тримесечие на 2010 г. в Европейския съюз, показаха данни на Евростат. Показателят се е повишил с 1,7% спрямо
третото тримесечие. Във Финландия растежът е 2,5%, в Естония 2,3%, а в Литва 1,7%. Латвия е на пето място с
1,1%. Гърция и Румъния са единствените, които отчитат спад на БВП с 6,6% и 0,5% съответно. Средно за ЕС ръстът
на БВП през четвъртото тримесечие на 2010 г. е 2,1% на годишна база и едва 0,2% на тримесечна база.
√ Прехвърляме до 10 дни отпуск за следващата година
http://www.klassa.bg/news/Read/article/159480_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D1%
8F%D0%BC%D0%B5+%D0%B4%D0%BE+10+%D0%B4%D0%BD%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA+%
D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D
0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
До десет дни от платения годишен отпуск ще могат да се прехвърлят за следващата календарна година. Това решиха
окончателно депутатите вчера при гласуването на второто четене на промените в Кодекса на труда.
Първоначалното предложение бе да се прехвърлят до 20 дни. 10 от тях по искане на работодателя заради
производствени причини и 10 от страна на работника по важни лични причини. В крайна сметка обаче депутатите
решиха да се прехвърлят до 10 дни както по лични, така и по производствени причини. Според зам.-председателя на
социалната комисия Хасан Адемов от ДПС с новите поправки, ако работодателят е прехвърлил 10 дни по
производствени причини, възникналите впоследствие уважителни причини на служителя “стават неуважителни“.
Неизползваният отпуск за 2010 г., включително и отложеният годишен отпуск, може да се използва до 31 декември 2012
г., решиха още народните представители. Мнозинството не подкрепи предложенията на левицата, ДПС и Синята
коалиция отпускът за 2010 г. или част от него да се използва безсрочно, както този от 2008 и 2009 г. От опозицията
предупредиха, че новите изменения в социалния кодекс също могат да бъдат отменени от Конституционния съд, защото
отнемат права със задна дата. "В решението на КС е казано, че давностният срок започва да тече занапред, което
означава – след влизане на закона в сила. Предишният вариант на Кодекса на труда е влязъл в сила от 30 юли 2010 г., а
дотогава в него не е имало изискване за давност и тя не е фигурирала никъде в него. Затова в тези дни до 30 юли няма
как да бъде прехвърлена възможността за давностно погасяване. Отнемат се материални права със задна дата, което е
недопустимо и това беше произнесено и от КС”, коментира още Хасан Адемов. С промените се прие още, че до 31
декември на предходната година работодателите трябва да утвърдят график за ползване на платения годишен отпуск на
служителите за следващата календарна година. Само за тази година срокът за изготвянето на графика е до края на март.
√ Възстановяването на борсата е далеч от предкризисни нива
http://www.klassa.bg/news/Read/article/159446_%D0%92%D1%8A%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%
B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B
0%D1%82%D0%B0+%D0%B5+%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%87+%D0%BE%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%
B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0
Добре известно е, че родната борса изживя много тежък период през последните три години, като това бе резултат на
глобалната финансова криза. Но ние винаги сме подчертавали, че кризите идват и си отиват. Надеждите ни, които са
подплатени и от глобалните процеси във финансовата сфера, са, че положителните тенденции ще се запазят в
следващите месеци и до края на годината. Все пак трябва да се има предвид, че възстановяването на нашия пазар
изостана в сравнение с останалите борси и едва ли може да очакваме скорошно достигане на предкризисните нива от
2007 г. Така че този процес ще е постепенен.
Надеждите не само на борсата, но и на цялата инвестиционна общност за 2011 г. са свързани с процеса на приватизация,
тъй като за момента той е единственият достатъчно значим фактор, който може да внесе динамика и да привлече нови
инвеститори. В това отношение очакванията към правителството да използва борсата за раздържавяването на остатъчни
дялове във водещи структуроопределящи дружества са много големи. Разбира се, ние ще продължим усилията си за
привличане на БФБ на добре работещите частни компании, които само биха спечелили от публичния си статут.
Някои макроикономически данни вдъхват оптимизъм
Относно покачването на водещия индекс SOFIX над 450 пункта мога да кажа, че реално нищо съществено различно не се
е случило спрямо ситуацията преди месец, ако изключим някои макроикономически данни, които бяха публикувани
междувременно и които вдъхват оптимизъм относно икономиката и отминаването на кризата. Факт е обаче, че през
последните две години пазарът в страната значително изостана от останалите пазари в Европа и малко или много бе
въпрос на време това изоставане да бъде компенсирано. Но надали някой можеше да предположи с точност кога ще се
случи това. Доколкото обаче до края на март се очакват окончателните годишни отчети на публичните дружества за
миналата година, може да се твърди, че пазарни движения, обусловени от фундаменталните данни на компаниите,
могат да се очакват в началото на април.
Между 21 и 24 март в Мадрид ще се проведе Конгрес на световните борси, в които участие ще вземе и БФБ. Панелът ни
е посветен на средствата за съживяването на малките и средните по размер пазари, като и останалите участници са
именно от такива пазари. Предполага се, че всеки от тях ще сподели вижданията си как може да бъде постигнато това.
Специално нашето виждане многократно е обсъждано на местно ниво от цялата инвестиционна общност, като може да
се каже, че в голяма степен то е сбор от вижданията на всички групи участници. Тук визирам основно възможната
държавна подкрепа за пазара посредством регулация и приватизация, както и преодоляването на определени
технически трудности на ниво клиринг и сетълмент, насочени предимно към улесняването на достъпа на чуждестранни

инвеститори. Ако съответните институции направят необходимите стъпки в посока решаване на затрудненията, като
държа да подчертая, че в много насоки вече се работи, и същевременно това съвпадне със стабилизирането и
подобрението на финансовите резултати на търгуваните компании, то можем съвсем резонно да очакваме и
подобряване на перспективите пред пазара както цяло.
Само за месец акциите на БФБ покриват изискванията за BG40
БФБ се търгува вече повече от месец на пода на борсата и акциите на компанията се стабилизираха на нива около 2.60
лв., като спрямо първия ден за търговия цената е нараснала с малко над 8%. Средният дневен обем е от порядъка на 10
хил. акции, което като цяло не е лоша стойност за компания от подобен мащаб. Следва също да се отбележи, че дори и
само с месец история, борсата покрива изискванията за включване в индекс като BG40, който е базиран на броя сделки.
Това означава, че за този един месец с акции на борсата са се сключили повече сделки, отколкото с много други
дружества за шест месеца, какъвто е срокът, за който се извършва наблюдението на търговията за целите на индекса. А
това безспорно е своеобразна атестация за активна търговия, разбира се – съобразно местните условия и спрямо
останалите публични дружества.
√ Емил Караниколов, изпълнителен директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол: За
ангажиментите в приватизационните сделки не трябва да има давност
http://www.klassa.bg/news/Read/article/159426_%D0%95%D0%BC%D0%B8%D0%BB+%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0
%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B8%
D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BD%
D0%B0+%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D1%80%
D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%81%D0%BB%D0%B5%D
0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B
5%D0%BD+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%3A++%D0%97%D0%B0+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%
D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D
0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1
%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8+%D0%BD%D0%B5+%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B2%D0%B0+%D0
%B4%D0%B0+%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
Емил Караниколов е завършил право в УНСС през 2001 г. Започва трудовия си път като юрисконсулт в частна
фирма. През 2003 г. заема същата позиция 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.
Бил е за кратко директор на специализираната администрация на област София. От месец май миналата година е
изпълнителен директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
- Господин Караниколов, какви ще бъдат основните моменти в работата на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол през тази година?
- Насочваме силите си към осъществяването на големи сделки. Имам предвид конкретно продажбата на „Булгартабак
холдинг“ и държавното участие в електроразпределителното дружество Е.ОН. Очаквам парламентът да приеме
стратегията за раздържавяване на ВМЗ „Сопот“, за да започнем работа и по тази сделка. Разговаряме с няколко
министерства за продажбата на дъщерни дружества или обособени части на фирми от т.нар. Забранителен списък.
Създава се експертна група към министерствата на финансите и на икономиката, която ще работи за актуализацията
му и ще преценява кои предприятия могат да бъдат извадени от него. Приватизацията, както знаете, е сред
антикризисните мерки, набелязани от правителството. Там е предвидена възможността за продажба на всички
дружества, които не носят печалби, генерират загуби и не са от стратегическа важност за държавата и икономиката .
Не искам да навлизам в конкретика, но наистина има фирми, които могат да излязат от този списък. И най-важното,
очаквам да има интерес към тях.Що се отнася до следприватизационния контрол, ще продължаваме да
предявяваме неустойки и искания за неизпълнени ангажименти по приватизационни договори. Смятаме да
направим ревизия и на инвестициите, направени предсрочно Ще проверяваме дали те наистина са реализирани и
съществуват.
- Какво остана за продан?
- Все още държавата има ресурс от активи, но тяхната приватизация зависи от моментното състояние на пазарите и
от интересите на инвеститорите. Има дружества, които можем да предложим, но важното е да има интерес към тях.
Забелязвам,че икономическите показатели през последните няколко месеца се подобряват. Затова очаквам тази
година да бъде успешна за приватизацията.
- Какво става в момента с „Булгартабак холдинг“?
- Както е известно, в края на миналата година бяха приети правният анализ, информационният меморандум и
приватизационната оценка на дружество. След това консултантът по сделката започна активна маркетингова
кампания. Появиха се вече над четири стратегически и финансови инвеститори. Очаквам да бъде интересна сделка,
още повече че правителството ясно изрази позицията си тя да бъде доведена докрай. Самите потенциални купувачи
добре познават историята около „Булгартабак“ и затова предпочитат да изчакат до последно. Резервирани са заради
досегашните неуспешни опити за продажба, но определено има интерес. Самото дружество отчита добри показатели
и това го прави по-атрактивно. Предстои съвсем скоро да бъде определен методът на продажба – чрез търг или
конкурс, на този етап не изключвам нито една от тези възможности.
- Кога реално ще заработи консолидационната компания, която ще продава остатъчните държавни дялове?
- В нея вече е апортирано дружеството „Монтажи“. На два поредни централизирани публични търга го предлагаме за
продажба, но за съжаление засега към него няма проявен интерес. Надявам се, че при намаляване на цената ще се

появи и купувач. Търгува се на свободния пазар, без никакви ограничения. Особеното тук, е че фирмата притежава
много недвижими имоти, които явно в момента не са толкова атрактивни.
- След „Монтажи“ кое друго дружество ще бъде предложено чрез Държавната консолидационна компания?
- Работим за продажбата на държавния дял на електроразпределителното дружество Е.ОН. Започна процедура за
избор на инвестиционен посредник. Стартирахме с Е.ОН, защото там най-напред приключи проверката на
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Развитието на тази сделка ще ни покаже как да постъпим и с
държавните дялове и в другите електроразпределителни дружества.
- Какво пречи в момента на приватизацията?
- На самия процес нищо не пречи. Основният акцент в случая е състоянието на пазара и липсата на интерес. Кризата
принуди инвеститорите да изчакват, да преструктурират капиталите си и да наблюдават кой сектор реално ще
издърпа икономиката, за да насочат инвестициите си натам. Това според мен е основната причина, заради която през
последната година и половина приватизацията не вървеше. Държавата все още има какво да предложи на
потенциалните купувачи важното е, пак казвам, да има интерес от тяхна страна, за да може приходите от
приватизация да запълнят Сребърния фонд.
- Кога ще можем да кажем, че раздържавяването у нас е приключило?
- Това е един непрекъснат процес. Винаги ще има държавни предприятия, които според конюнктурата ще са важни
или ще губят своето значение за държавата и тя ще предпочете евентуално да се освободи от тях.
- Успешно ли се оказа сливането на Агенцията за приватизация и на Агенцията за следприватизационен контрол?
- Моите наблюдения показват, че тяхното разделяне е било грешно, защото се е губела връзката. Освен това и
финансирането е било на различен принцип. Агенцията за приватизация е разполагала с огромен фонд, който е
осигурявал нейната дейност, а Агенцията за следприватизационен контрол е разчитала на финансиране от бюджета.
Там особеното е, че при изготвянето на план-сметката е много трудно точно да се предвиди какви средства ще са
необходими през съответната година, защото това зависи от хода на съдебните спорове и от коректността на
купувачите при изпълнението на следприватизационните ангажименти. В даден момент се оказва, че парите за
завеждане на дела и плащане на съдебни такси са изчерпани. На всички ни е ясно, че бюджетът не е чекмедже, от
което всеки един момент може да се вадят пари. Така се стига до невъзможността за завеждане на делата и защита
на държавния и обществения интерес.
- Колко пари има да си прибира държавата?
- Приблизително 300 милиона лв., около които съществуват обаче различни хипотези. Има случаи, когато държавните
вземания са обезпечени с ипотеки и възбрани. В други вземанията ни са обезпечени, но не сме привилегирован
кредитор. Има случаи на вземания от купувачи, които вече са заличени от регистрите и нямат имущество. Типичен
пример в това отношение са РМД-тата.
- Честа практика ли е да се споразумявате с фирмите?
- Трябва да правим разлика между споразумение и спогодба. Имаме 5-6 спогодби за погасяване на вземания. Тях
сключваме в случаите, когато вземанията ни са признати. До споразумения се стига, когато има неизпълнние на
следприватизационни клаузи. Те стават след санкция на правителството. Има едно такова споразумение по сделката
за БМФ от 2009 г. Хубавото при спогодбите е, че още при подписването им се плащат минимум 5% от тяхната
стойност.
- Водите ли все още дела с купувачите на „ Кремиковци“?
- В случая с „Кремиковци“ държавата има изпълнителни листове за около 100 млн. лв., но за жалост те нямат
обезпечение. Обезпечението там е ипотека върху имот в Орландовци от един декар, върху който е построена сграда
на трети, различни лица. Ние обаче сме длъжни да водим делата докрай, защото купувачът на „Кремиковци“ не е
заличен и съществува възможност той да прехвърли определени активи. Тогава ние ще предприемем действия за
удовлетворяване на претенциите на държавата, а те са общо за около 400 млн. лв.
- Купувачът на металургичното дружество ли е най-големият длъжник по приватизационни сделки?
- Не бих могъл да кажа. Претенциите към него са може би най-големи, но те все още не са присъдени.
- С кой друг голям купувач водите дела?
- Около БТК водим дела в Арбитражния съд в Париж за неизпълнение на плана за трудова заетост. Чакаме
арбитражът да се произнесе.
- Необходими ли са още някакви законодателни промени, които биха подобрили вашата работа?
- Ние срещаме разбиране сред всички парламентарни сили. Може би трябва да бъде приет още един текст, за да
бъде защитен общественият интерес. Става дума за идеята в следприватизационния контрол да не тече давност.
Задълженията, които се приемат с една приватизационна сделка, са ангажименти не само към държавата, но и към
обществото. Затова тези ангажименти трябва да се следят по специален ред и да се изпълняват.
Вестник Пари
√ За който е забравил
http://pari.bg/static/pdf/pages/02.pdf
√ Стига оправдания
http://pari.bg/static/pdf/pages/03.pdf
√ Правителството опитва да облекчи бизнеса със законови промени

http://pari.bg/static/pdf/pages/03.pdf
√ Идеята за уеднаквяване на данъците в ЕС изправи нови срещу стари
http://pari.bg/static/pdf/pages/08.pdf
http://pari.bg/static/pdf/pages/09.pdf
√ ЕВРО-то и ЛЕВ-ът в проекция
http://pari.bg/static/pdf/pages/18.pdf
√ Касовите апарати за връзка с НАП все още не са пуснати на пазара
http://pari.bg/static/pdf/pages/20.pdf
√ Топ 6 на промените в данъците за 2011 г.
http://pari.bg/static/pdf/pages/21.pdf
√ Красимир Стефанов: Подготвяме програма за противодействие на ДДС измамите
http://pari.bg/static/pdf/pages/22.pdf
http://pari.bg/static/pdf/pages/23.pdf

