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Асоциация на индустриалния капитал в България днес в медиите
www.dir.bg
√ Бизнесът настоява да се преразгледа увеличението на местните данъци
http://dnes.dir.bg/news.php?id=8449667
Бизнесът настоява да се преразгледа несъразмерно високото увеличение на данъчните задължения спрямо
миналогодишните равнища, което е резултат от измененията в Закона за местните данъци и такси, влезли в
сила от 1 януари 2011 г. Това е записано в офиациално становище на Асоциацията на индустриалния капитал
в България. Преди десет дни Асоциацията България сигнализира, че работодатели дължат за 2011 г.
дванадесет пъти по-голям данък сгради в сравнение с миналата година…
www.investor.bg
√ Бизнесът настоява да се преразгледа увеличението на местните данъци
http://www.investor.bg/news/article/115603/332.html
Бизнесът настоява да се преразгледа несъразмерно високото увеличение на данъчните задължения спрямо
миналогодишните равнища, което е резултат от измененията в Закона за местните данъци и такси, влезли в
сила от 1 януари 2011 г. Това е записано в офиациално становище на Асоциацията на индустриалния капитал
в България.
Преди десет дни Асоциацията България сигнализира, че работодатели дължат за 2011 г.дванадесет пъти поголям данък сгради в сравнение с миналата година.
Към днешна дата от работодателската организация алармират и за повишеното облагане с туристически
данък, което според хотелиерите нарушава принципа на свободната стопанска инициатива, като ги поставя в
абсурдна ситуация на рестрикция от държавата.
Асоциацията на индустриалния капитал в България стартира инициатива и срещи в Народното събрание и
други държавни институции, за да сигнализира за непредвидените разходи. С писмено искане до властите у
нас 40 търговски дружества и организации от различни браншове от цялата страна искат да се преразгледа
увеличението на местните данъци.
www.financebg.com
√ Все по-голямо недоволство им от страна на бизнеса срещу местните данъци
http://financebg.com/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%98%D0%BA%D0
%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/item/19107%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%B5-%D0%B2%D1%88%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%86%D0%B8.html
Така например голям триздезден хотел в София е платил 15 879 лв. местен данък сгради за 2010 г., а за 2011 г.
за същия имот дължи 103 676 лв., седем пъти повече, съобщиха от Асоциацията на индустриалния капитал в
България (АИКБ).
Бивш инструментален завод в столичния квартал „Захарна фабрика", чиято недвижима собственост са
остарели заводски халета, трябва да погаси над 16 пъти по-висок данък сгради в сравнение с миналата
година. Друго дружество от Плевен посреща увеличение над 13 пъти.
По този повод над 40 търговски дружества и организации от различни браншове от цялата страна изпратиха
писмо до държавния глава, до законодателната и до изпълнителната власт, както и до местни
администрации преди повече от 10 дни.
Бизнесът иска да се преразгледа несъразмерно високото увеличение на налозите спрямо миналогодишните
равнища, което е резултат от измененията в Закона за местните данъци и такси, влезли в сила от 1 януари
2011 г. Повишено е и облагането с туристически данък, което според хотелиерите нарушава принципа на
свободната стопанска инициатива, като ги поставя в абсурдна ситуация на рестрикция от държавата.

С писменото искане, изпратено до властите у нас на 7 април, няколко десетки търговски дружества и
организации от различни браншове от цялата страна иска бързо да се преразгледа увеличението на местните
данъци, без това да се използва за извличането на политически, или каквито и да било други дивиденти.
www.novini.dir.bg
√ Бизнесът скочи срещу местните данъци
http://www.novini.dir.bg/news.php?id=8449479
Искат да се преразгледа несъразмерно високото увеличение на налозите спрямо миналогодишните
равнища
Все по-голямо недоволство им от страна на бизнеса срещу местните данъци. Така например голям
триздезден хотел в София е платил 15 879 лв. местен данък сгради за 2010 г., а за 2011 г. за същия имот
дължи 103 676 лв., седем пъти повече, съобщиха от Асоциацията на индустриалния капитал в България
(АИКБ). Бивш инструментален завод в столичния квартал „Захарна фабрика“, чиято недвижима собственост са
остарели заводски халета, трябва да погаси над 16 пъти по-висок данък сгради в сравнение с миналата
година.
www.newshub.bg
√ Бизнесът скочи срещу местните данъци
http://www.newshub.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%86%D0%B8.478721.html
Все по-голямо недоволство им от страна на бизнеса срещу местните данъци. Така например голям
триздезден хотел в София е платил 15 879 лв. местен данък сгради за 2010 г., а за 2011 г. за същия имот
дължи 103 676 лв., седем пъти повече, съобщиха от Асоциацията на индустриалния капитал в България
(АИКБ).
Бивш инструментален завод в столичния квартал „Захарна фабрика", чиято недвижима собственост са
остарели заводски халета, трябва да погаси над 16 пъти по-висок данък сгради в сравнение с миналата
година. Друго дружество от Плевен посреща увеличение над 13 пъти.
По този повод над 40 търговски дружества и организации от различни браншове от цялата страна изпратиха
писмо до държавния глава, до законодателната и до изпълнителната власт, както и до местни
администрации преди повече от 10 дни.
Бизнесът иска да се преразгледа несъразмерно високото увеличение на налозите спрямо миналогодишните
равнища, което е резултат от измененията в Закона за местните данъци и такси, влезли в сила от 1 януари
2011 г. Повишено е и облагането с туристически данък, което според хотелиерите нарушава принципа на
свободната стопанска инициатива, като ги поставя в абсурдна ситуация на рестрикция от държавата.
С писменото искане, изпратено до властите у нас на 7 април, няколко десетки търговски дружества и
организации от различни браншове от цялата страна иска бързо да се преразгледа увеличението на местните
данъци, без това да се използва за извличането на политически, или каквито и да било други дивиденти.
Агенция Кросс
√ Преодоляват се проблемите в Търговския регистър
http://www.cross-bg.net/balgariya/88-novini-i-sabitiya/1207313-preodolyavat-se-problemite-v-targovskiya-registar
София /КРОСС/ Като откри заседанието на Съвета за икономическо развитие в понеделник, министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков поздрави Асоциацията на индустриалния капитал в
България, че сигнализира за проблемите с Търговския регистър. Заседанието бе свикано по инициатива на
Асоциацията, която преди повече от месец алармира за редица проблеми с вписванията, които пречат и на
публичните компании, и на борсата, затормозява и нормалното функциониране на бизнеса у нас, съобщиха
от АИКБ.
Досега бе преодоляно забавянето на вписванията, то вече не отнема 30-40 дни, а става в установените от
закона кратки срокове, заяви Ивелин Желязков от АИКБ. Срещнахме разбиране от държавата и по втория
проблем - за таксите, за които твърдим, че са сериозно завишени, в пъти. Изготвен е проект на Методика за
определяне на разходоориентиран размер на таксите за извършването на съответната услуга, коментира
Желязков.

Проблеми обаче има с електронния достъп до Търговския регистър: морално бил остарял хардуерът, който
ползва Агенцията по вписванията. Затова там успяват да осигурят достъп за около 450 справки в системата,
при положение, че едновременно постъпват около 2000. Възможно решение предложи експертът от
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов. Той увери, че
биха се намерили средства за преодоляване на проблема по Оперативната програма „Административния
капацитет", стига Агенцията по вписванията да прояви инициативност.
Представена беше инициатива за намаляване на административната тежест, чрез служебен обмен на
годишни финансови отчети. Те ще се подават в НАП, като се осигури служебен обмен на информацията
между НАП, НСИ и Агенцията по вписванията. В кратък срок ще се сформира работна група от представители
на бизнеса и отговорните институции, която да подготви изменения и допълнения в нормативните актове за
отпадане на неудобството за бизнеса да подава на три места годишните финансови отчети.
Както бизнесът, така и държавата оцениха като много важни въпросите, повдигнати от Асоциацията на
индустриалния капитал в България, и обединяват усилията си да намерат добри решения. Министър Трайков
и другите представители на държавната администрация са съгласни, че трябва да се вземат мерки за
подобряване на работата на Търговския регистър, коментира Никола Зикатанов, заместник-председател на
Управителния съвет на АИКБ. Подчертано бе, че приетите тези дни промени в Закона за държавния регистър
не са достатъчни, за да се премахнат всички пречки пред прозрачния бизнес-климат у нас.
www.znam.li
√ Преодоляват се проблемите в Търговския регистър
http://www.znam.li/Pages/News/Default.aspx?evntid=1999430&lng=bg-BG
Както бизнесът, така и държавата оцениха като много важни въпросите, повдигнати от Асоциацията на
индустриалния капитал в България, и обединяват усилията си да намерат добри решения. Министър Трайков
и другите представители на държавната администрация са съгласни, че трябва да се вземат мерки за
подобряване на работата на Търговския регистър, коментира Никола Зикатанов, заместник-председател на
Управителния съвет на АИКБ. Подчертано бе, че приетите тези дни промени в Закона за държавния регистър
не са достатъчни, за да се премахнат всички пречки пред прозрачния бизнес-климат у нас.
www.obiavirabota.info
√ Преодоляват се проблемите в Търговския регистър
http://obiavirabota.info/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D
1%82-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B2-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA/
София /КРОСС/ Като откри заседанието на Съвета за икономическо развитие в понеделник, министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков поздрави Асоциацията на индустриалния капитал в
България, че сигнализира за проблемите с Търговския регистър. Заседанието бе свикано по инициатива на
Асоциацията, която преди повече от месец алармира за редица проблеми с вписванията, които пречат и на
публичните компании, и на борсата, затормозява и нормалното функциониране на бизнеса у нас, съобщиха
от АИКБ.
www.stroitelstvoimoti.com
√ Бизнесът настоява да се преразгледа увеличението на местните данъци
http://stroitelstvoimoti.com/?lang_id=1&prm=news&rub_id=29&news_id=12683&from=home
Бизнесът настоява да се преразгледа несъразмерно високото увеличение на данъчните задължения спрямо
миналогодишните равнища, което е резултат от измененията в Закона за местните данъци и такси, влезли в
сила от 1 януари 2011 г. Това е записано в офиациално становище на Асоциацията на индустриалния капитал
в България.
Преди десет дни от организацията сигнализираха, че работодатели дължат за 2011 г. дванадесет пъти поголям данък сгради в сравнение с миналата година.
Към днешна дата от асоциацията алармират и за повишеното облагане с туристически данък, което според
хотелиерите нарушава принципа на свободната стопанска инициатива, като ги поставя в абсурдна ситуация
на рестрикция от държавата.
Асоциацията на индустриалния капитал в България стартира инициатива и срещи в Народното събрание и
други държавни институции, за да сигнализира за непредвидените разходи. С писмено искане до властите у

нас 40 търговски дружества и организации от различни браншове от цялата страна искат да се преразгледа
увеличението на местните данъци, пише investor.bg.
www.dnesplus.bg
√ Преодоляват се проблемите в Търговския регистър
http://dnesplus.bg/News.aspx?n=527735
Като откри заседанието на Съвета за икономическо развитие в понеделник, министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Трайчо Трайков поздрави Асоциацията на индустриалния капитал в България, че
сигнализира за проблемите с Търговския регистър. Заседанието бе свикано по инициатива на Асоциацията,
която преди повече от месец алармира за редица проблеми с вписванията, които пречат и на публичните
компании, и на борсата, затормозява и нормалното функциониране на бизнеса у нас.
Досега бе преодоляно забавянето на вписванията, то вече не отнема 30-40 дни, а става в установените от
закона кратки срокове, заяви Ивелин Желязков от АИКБ. Срещнахме разбиране от държавата и по втория
проблем - за таксите, за които твърдим, че са сериозно завишени, в пъти. Изготвен е проект на Методика за
определяне на разходоориентиран размер на таксите за извършването на съответната услуга, коментира
Желязков.
Проблеми обаче има с електронния достъп до Търговския регистър: морално бил остарял хардуерът, който
ползва Агенцията по вписванията. Затова там успяват да осигурят достъп за около 450 справки в системата,
при положение, че едновременно постъпват около 2000. Възможно решение предложи експертът от
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов. Той увери, че
биха се намерили средства за преодоляване на проблема по Оперативната програма „Административния
капацитет”, стига Агенцията по вписванията да прояви инициативност.
Представена беше инициатива за намаляване на административната тежест, чрез служебен обмен на
годишни финансови отчети. Те ще се подават в НАП, като се осигури служебен обмен на информацията
между НАП, НСИ и Агенцията по вписванията. В кратък срок ще се сформира работна група от представители
на бизнеса и отговорните институции, която да подготви изменения и допълнения в нормативните актове за
отпадане на неудобството за бизнеса да подава на три места годишните финансови отчети.
Както бизнесът, така и държавата оцениха като много важни въпросите, повдигнати от Асоциацията на
индустриалния капитал в България, и обединяват усилията си да намерат добри решения. Министър Трайков
и другите представители на държавната администрация са съгласни, че трябва да се вземат мерки за
подобряване на работата на Търговския регистър, коментира Никола Зикатанов, заместник-председател на
Управителния съвет на АИКБ. Подчертано бе, че приетите тези дни промени в Закона за държавния регистър
не са достатъчни, за да се премахнат всички пречки пред прозрачния бизнес-климат у нас.
www.yamboldnes.com
√ Преодоляват се проблемите в Търговския регистър
http://yamboldnes.com/index.php?option=com_content&view=article&id=76062:%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B
E%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80&catid=42:cross&Itemid=59
София /КРОСС/ Като откри заседанието на Съвета за икономическо развитие в понеделник, министърът на
икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков поздрави Асоциацията на индустриалния капитал в
България, че сигнализира за проблемите с Търговския регистър. Заседанието бе свикано по инициатива на
Асоциацията, която преди повече от месец алармира за редица проблеми с вписванията, които пречат и на
публичните компании, и на борсата, затормозява и нормалното функциониране на бизнеса у нас, съобщиха
от АИКБ…

***
Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Класа
√ Промоции раздвижиха ипотечното кредитиране, запитванията с 24% ръст
http://www.klassa.bg/news/Read/article/165989_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D
0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D1%85%D0%B0+%D0%B8%D0%BF%
D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%
D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%2C+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%
B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0+%D1%81+24%25+%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82
В края на първото тримесечие усвоените заеми са с около 14% повече в сравнение със същия период на 2010
г., но запитванията са се увеличили с 24% спрямо предходния март. Тази тенденция отчита дружеството за
ипотечно кредитиране „КредитЦентър“. „Почти два пъти повече са хората, които теглят кредити за над 80% от
стойността на сделката. Това е резултат от изключително големия брой промоционални оферти на пазара и от
стабилността при цените на недвижимите имоти”, коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на
„КредитЦентър“.
Данните показват, че почти двойно е нараснал делът на кредитите, покриващи от 80% до 90% от цената на
имота. През последния месец почти всеки пети ипотечен кредит е бил такъв - 18,9% при 10,5% през февруари.
„Това има своите положителни страни, но крие и някои рискове. Продуктите са предназначени за хора, които
имат стабилни доходи и спестени средства, но предпочитат да запазят част от тях за довършителните работи
и обзавеждане на новото жилище. Ако обаче нямате спестени достатъчно средства, търсенето на висок
процент на финансиране крие рискове, особено при покупката на имоти на шпакловка и замазка, защото
разходите за тяхното довършване „до ключ” са значителни и могат да доведат до висока и трудна за
обслужване задлъжнялост”, допълва Тошев.
Все по-активни стават и домакинствата с доход между 2000 и 3000 лв., които търсят жилище на цена 70 000
до 90 000 евро. Това на практика са представителите от средния мениджмънт и фактът, че делът им расте, е
обнадеждаващ за развитието на пазара, смятат експертите. Това са потребителите, които според банките и
брокерите са най-здравата основа на бизнеса с недвижими имоти. Друг добър знак е увеличаващият се дял
на най-младите – те нямат големи спестявания, но често имат стабилни дългосрочни договори и добри
перспективи. Делът на най-младите участници на пазара (между 18-25 г.) нараства отново през изминалия
месец, достигайки 13,8% спрямо 12,9% през февруари.
Все пак най-значителен дял сред потребителите на жилищни кредити остават хората от 26 до 35 г. – 51% от
всички кредитополучатели. Увеличава се делът на потребителите на ипотечни кредити в по-горната
възрастова група (между 36 и 45 г.) – 29,6% спрямо 23,1% за предходния месец.
„Очакванията ни са с настъпването на великденските празници активността леко да се забави”, признава
Тихомир Тошев. „Хората ще използват периода за почивка, формиране на търсене и ясно планиране на
сделките си. През май най-вероятно ще станем свидетели на ускоряване на темпото и по-бързи покупки,
резултат от все по-голямата твърдост на продавачите по отношение на цените. Банките също са отворени към
по-бързи процедури за одобрение и усвояване на кредитите, особено когато кредитоискателите са с добра
кредитоспособност. Вярвам, че скоростта ще бъде във фокуса на финансовите институции през следващите
месеци, тъй като при сравнително изравнените лихвени условия този показател се оказва важен за някои
купувачи”, допълва Тошев.
По данни на „КредитЦентър“ средният размер на ипотечните кредити в страната през март е бил 34 870 евро
спрямо 34 860 през предходния месец. Най-предпочитаният срок за погасяване на заемите остава от 16 до 20
години. За такъв период на изплащане са изтеглени 39,3% от ипотечните кредити през изминалия месец. На
следващо място по популярност са кредитите между 21 и 25 г. – всеки четвърти заем (24,8%) през март е взет
с такъв срок на издължаване.
Вестник Дневник
√ Пътища и сгради ще се строят с рециклирани материали
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/04/18/1077012_putishta_i_sgradi_shte_se_stroiat_s_reciklirani/
Във всички обществени поръчки за строителство на сгради или инфраструктура ще залегне изискване
изпълнителят да използва и рециклирани материали. Това е записано в проекта за нов Закон за управление
на отпадъците, разпространен за обществено обсъждане от екоминистерството.
Очаква се текстът да бъде приет окончателно до края на годината, а в наредбата към него ще бъдат
определени и задължителни минимуми за рециклираните материали, обяви зам.-министърът на околната

среда Евдокия Манева пред "Дневник".
През 2020 г. 70% от строителните отпадъци в страната ще трябва да се рециклират, гласи още проектозаконът.
Това е задължителна цел за всички държави в ЕС, записана в рамковата евродиректива за отпадъците, и
трябва да бъде постигната поетапно. В някои европейски държави и сега отпадъците от сгради се използват в
новото строителство. В Германия например тези материали достигат до около 80%.
Проектозаконът предвижда и затягане на контрола върху колективните организации за оползотворяване на
отпадъците от опаковки, стара техника и автомобили, гуми, масла, батерии и акумулатори. За да получат
разрешение за такива дейности, те вече ще трябва предварително да декларират, че разполагат с техника,
както и да внасят банкови гаранции. Гаранцията достига 1 млн. лв. за организациите за опаковки, стара
техника и коли.
В следващите години на етапи трябва да бъде подобрено и разделното събиране в цветните контейнери.
Законът предвижда и глоба от 300 до 2000 лв. за граждани, които не изхвърлят сепарирано боклука си.
√ България е на 26-о място от 31 страни по интеграцията на имигрантите
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/04/18/1076928_bulgariia_e_na_26-o_miasto_ot_31_strani_po/
Ограниченият достъп до образование, до трудовия пазар и до гражданство, както и липсата на възможности
за участие в политическия живот - това са най-сериозните проблеми пред гражданите от страни извън ЕС,
живеещи в България. По тези показатели за интеграция на имигрантите страната ни е на едно от последните
места в Европа.
Най-добра оценка заслужават политиките в областите, регулирани от европейското право – защита от
дискриминация, статут на дългосрочно пребиваване и събиране на семейството. В същото време
антидискриминационното законодателство може да се подкопае от твърде широките възможности на
властите да прилагат процедурите.
Това показват резултатите от изследване на Британския съвет и Групата за миграционна политика в
партньорство с институт "Отворено общество" – София. На базата на него се формира т.нар. Индекс за
политиките на интеграция на мигрантите (MIPEX), който сравнява и класира резултатите на държавите по 148
показателя. Изследването, което ще бъде представено в сряда в София, обхваща 31 държави в Европа и
Северна Америка.
Страната ни и Румъния са включени в индекса за пръв път. България е класирана на 26-о място, като нейните
политики са оценени като умерено благоприятни. Румъния е на 21-во място.
Най-труден за имигрантите в България е достъпът до образование - по степен на отвореност на
образователната система към нуждите на имигрантските общности страната ни е на предпоследно място.
След нея е само Унгария. Изследването отбелязва, че деца на имигрантите без документи или на такива с
временно пребиваване трябва да плащат такси, за да учат, което се различава от практиката в 27 от
изследваните страни. За тези, които все пак получават задължителното образование, няма учители, които да
им преподават на достъпен език.
Страната е на едно от последните места и по отношение на достъпа на имигрантите до гражданство. "В
България не се прилагат основни принципи за придобиване на гражданство, които все повече се припознават
от други европейски държави, реформирали имиграционните си политики", се казва в изследването.
Например страната изисква един от най-продължителните периоди на дългосрочно пребиваване, преди да се
задвижат процедурите - 5 години. Според експертите този срок на практика може да стигне и 10 години.
Властите пък имат голяма свобода при взимане на решението за отказ или за предоставяне на гражданство,
което след това не подлежи на обжалване (такава е практиката само в 7 други страни).
Доста по-близки до европейските практики са условията и изискванията за дългосрочното пребиваване.
Въпреки това таксата от 500 евро за изкарване на разрешение за такова пребиваване е една от най-високите
в Европа, се посочва в анализа.
В същото време получилите 5-годишно разрешение за дългосрочно пребиваване нямат същата сигурност,
която имат хората с този статут в повечето други европейски страни. Разрешението може да бъде загубено по
множество причини, включително и липса на достатъчно средства (практика само в 12 други страни) и без да
се взимат предвид важни лични причини и обстоятелства (прилагано само в други 6 държави).
Политиката за достъп до трудовия пазар на имигрантите в България също е сред най-неблагоприятните.
Временните работници могат с години да са на длъжности далеч под нивото им, тяхната чуждестранна
квалификация рядко се признава, а в същото време образованието и преквалифицирането им в България е
силно затруднено, установява изследването.
Въпреки че плащат данъци, работниците, които не са с разрешение за дългосрочно пребиваване, не могат да
ползват някои социални услуги. Според анализаторите мнозинството от останалите изследвани страни
осигуряват поне основните равни права и подкрепа на всички работници.

Имигрантите от трети страни (извън ЕС) са изолирани от демократичния живот в България. Такава е
ситуацията само в още няколко държави от Централна Европа, сред които Румъния. Имигрантите не могат да
гласуват или да се кандидатират за каквито и да било избори, което е разрешено в 19 от изследваните страни.
Нямат право и да учредяват партии, което е забранено само в още 8 държави.
България не разрешава двойното гражданство на чужденци
България е една от малкото държави, оценявани с индекса за интеграция на имигрантите, която изисква
чужденците да се откажат от гражданството си, за да придобият българско. Двойното гражданство
на чужденци не се позволява още само в Естония, Испания и Литва. Това се разглежда като сериозна
пречка пред натурализацията и пълноценната интеграция на имигрантите в българското общество,
посочват анализаторите. Изискването е въведено с поправки в закона за българското гражданство от
2001 г.
√ Според данни на МВФ: България е в топ 3 по дял на необслужвани заеми в ЕС
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/04/18/1076964_spored_danni_na_mvf_bulgariia_e_v_top_3_po_dial_na/
България е в челната тройка по дял на необслужваните кредити в Европейския съюз. По показателя, който
измерва стабилността в системата - капиталовата адекватност, обаче страната също е на челните места. Това
показват данни на Международния валутен фонд (МВФ).
Делът на необслужваните заеми у нас според тези данни е 11.9% от общо отпуснатите кредити. Такъв е делът
на тази категория заеми и в Румъния. Само Литва и Латвия имат по-голям дял на просрочията - съответно
19.7% и 19%. В същото време обаче банките ни са и в топ 3 на най-подсигурените с капитал в Европа.
Съотношението, с което се измерва стабилността на кредитните институции - капиталовата адекватност, у нас
е сред най-високите. Тя е 17.5%. По-високо отношение на капитал и рисково претеглени активи (основно
кредити) имат само Естония и Хърватия - съответно 22.1% и 18.4% (виж таблицата).
Според банкерите стабилността на кредитните институции се измерва не с дела на просрочията, а с нивото на
капитал и капиталова адекватност. Поради това се смята, че няма ниво на просрочията, което да се дефинира
като критична точка. Важни са и други фактори като натрупани резерви срещу евентуални загуби, способност
за продължаващо генериране на доходи, с които да се покриват разходите по влошените кредити.
Българският банков сектор има капитал в размер на 10.136 млрд. лв. към края на февруари тази година, а в
края на миналата година излишъкът над регулаторния капитал - т.нар. капиталов буфер, е 2.8 млрд. лв. В края
на този месец предстои да бъдат публикувани данните за първото тримесечие на 2011 г., които ще съдържат
актуален размер и дял на необслужваите заеми и на капиталовия излишък.
Освен това системата досега през целия период на кризата не е излизала на загуба с изключение на няколко
банки, като продължава да генерира положителен финансов резултат и да покрива разходите за обезценки с
лихвения доход и приходите от такси и комисиони. В края на февруари печалбата на сектора за двата месеца
е 87.3 млн. лв.
Нивата на необслужваните заеми към края на миналата година, особено в страните от Централна и Източна
Европа, на практика опровергават някои очаквания на международни анализатори. Те очакваха, че в средата
на 2010 г. ще се достигне пик от около 15-20% за България и Румъния или 20-25% за Литва и Латвия.
Въпреки това обаче необслужваните заеми остават предизвикателство на банките в кризата в цяла Европа.
Наред с това голяма част от кредитните институции на континента трябва да се справят и с набирането на
допълнителен капитал, за да покрият новите регулаторни изисквания. Преди дни от PricewaterhouseCoopers
(PwC) посочиха, че необслужваните заеми в Европа са достигнали 781 млрд. евро, като за една година (през
2010 спрямо 2009 г.) те са се увеличили с 15%, или с около 100 млрд. евро.
Очакванията им са ръстът на лошите кредити да намалява в съответствие с възстановяването на икономиката.
Но ефектът от растящите лихви и бюджетните реформи в много страни добавят несигурност за бъдещата
възможност на бизнеса и домакинствата да обслужват задълженията си, посочват от PwC. Рецесията удари
растежа на кредитите и тяхното качество в цяла Европа, като данните показват горе-долу скромен растеж на
заемите, ако не и свиване на портфейлите.
Данните на МВФ включват страните от всички континенти. Разработени са от фонда съвместно с
международно сътрудничество с цел подкрепа на макроикономически анализи и оценяването на
стабилността и уязвимостта на финансовите системи.
С цел по-голяма представителност и база за сравнимост в таблицата са публикувани данни за страни, които
имат свои дъщерни поделения в България, съпоставимите с българската икономики в региона на ЦИЕ,
страните от периферията на еврозоната, както и Великобритания. По принцип при отчитането на просрочията
в различните страни се използват различаващи се в известна степен методологии, но като осреднен стандарт
се приема, че в категорията необслужвани заеми (nonperforming loans) влизат тези със закъснение над 90
дни.

В Литва и Естония например режимът е по-консервативен и като такива се отчитат кредитите с просрочия над
60 дни. Има обаче европейски страни, в които този срок е над 180 и дори над 360 дни. У нас той е над 90 дни.
Обемът им към края на миналата година е 6.4 млрд. лв., като за една година са се увеличили с малко над 3
млрд. лв.
Германия е лидер по обем
Според проучване на PwC миналата година най-много необслужвани кредити е имало в Германия – 225
млрд. евро, което е със 7% повече от 2009 г. След нея се нареждат Великобритания - 175 млрд. евро и
ръст с 13%, Ирландия - 109 млрд., ръст от 24%, Испания - 103 млрд., ръст от 11%. От големите
икономики най-сериозно е повишението в Италия – 29% до общо 76 млрд. евро.
√ Общини и шивашки фирми наемат най-много обучени безработни
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/04/18/1076926_obshtini_i_shivashki_firmi_naemat_nai-mnogo_obucheni/
Шивашките фирми са обявили най-много места за безработни, обучени по оперативната програма "Развитие
на човешките ресурси". Като цяло интересът на частния сектор е по-слаб от този на общините, които наемат
хора най-вече за нискоквалифициран труд - озеленяване, градинарство, бояджийство, дърводелство.
Това показват данните на Агенцията по заетостта за изпълнението на една от най-популярните схеми по
оперативната програма "Развитие".
По нея регистрираните в бюрата по труда безработни получават ваучер за безплатно обучение и ако го
завършат успешно, могат да започнат работа в частни фирми, общинската или централната администрация за
срок от 9 до 12 месеца. Работодателите обявяват предварително позициите, които ще открият, и какви знания
и умения се изискват, за може обучението на безработните да се съобрази с критериите им.
През март около 1200 работещи са започнали безплатно обучение по другата най-популярна схема - "Аз
мога". Най-предпочитани са обученията по английски език и компютри, както и курсовете за строителни
специалности, счетоводство, бизнес администрация, графичен дизайн, каза шефът на агенцията Росица
Стелиянова. През март общо 6384 незаети и работещи са започнали обучение или работа по схеми от
оперативната програма.
√ Ново неприлично предложение за обществените поръчки
http://www.dnevnik.bg/analizi/2011/04/18/1076860_novo_neprilichno_predlojenie_za_obshtestvenite_poruchki/
Упражненията на ГЕРБ върху Закона за обществените поръчки продължават. Откакто са дошли на власт преди
близо вече две години, депутатите го промениха седем пъти. И въпреки че мастилото в Държавен вестник от
последното изменение през март още не е засъхнало, в ход е осмото. С него отново се предлагат, меко
казано, странни правила.
"Всъщност милиардите евро, които текат от Брюксел за модернизиране на инфраструктурата и обществените
услуги често се превръщат в източник на корупция. Компании, политици и държавни служители се сговарят
да уреждат търгове, често в условията на безнаказаност.
Контролът за прилагането на закона е слаб, а избирателите са станали апатични и цинични", писа преди два
дни "Икономист", визирайки и нашата държава. След поредната смяна на правилата за търговете в България
ще може да се каже директно, че са и законно манипулирани
Законодателят е на път да запише в закона, че държавните органи могат да възлагат без обществени поръчки
работа на предприятия, които са 100% държавна или общинска собственост (т.нар. инхаус поръчки). Едва ли
някой се съмнява, че капацитетът на неефективните държавни и общински дружества ще влезе в интензивна
употреба, а няма пречка и да се регистрират нови специално за конкретните поръчки.
Така печалбата няма да излиза от тесен кръг лица. При занижения или отсътстващ контрол за качеството на
изпълненията и при масовата подмяна, при която във фактурите пише едно, а в реалността се използват
ресурси в пъти по-евтини, чистата печалба е гарантирана, както и възможността за многократни поръчки за
едно и също нещо.
(Най-простият пример са дупките в София, а сигурно и в други места, които се запълват с такова качество, че
след няма и година пак "цъфват" и отново се пълнят).
Преди няколко месеца министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев
уверяваше, че така нареченото вътрешно възлагане ще се прилага "едва в няколко случая – сметосъбиране и
снегопочистване" и че бил готов да се откаже от този текст, "ако не се намери механизъм, който изключва
всяка възможност за злоупотреба".
Към днешна дата въпросният механизъм липсва в предлагания законопроект, а и с голяма доза сигурност
може да се каже, че не е и търсен. Даже още по-зле: възложителите - министри, кметове, шефове на агенции,
ще могат да се намесват в работата на комисиите по избор на изпълнител под претекст, че са получили
сигнал за нередности или сами са установили.

И тъй като един сигнал може да се изфабрикува по всяко време, можем да се възхитим на прекрасното
хрумване със задължителни препоръки към комисиите възложителите да гарантират "бенефициента", тоест
себе си.
"Творчеството" не спира дотук. Законът ще позволява на възложителя на поръчката
да "усвои" гаранцията за участие
когато кандидат оттегли заявлението или офертата си след изтичане на сроковете за тяхното подаване. Така
много от кандидатите ще бъдат от кадзани въобще да участват при перспективата да загубят пари, бидейки
отрано наясно накъде духа управленският вятър.
Усвояването (тази любима дума и на тези управляващи дума) наистина ще е гарантирано с разпоредба, която
ни се представя за върха на законността. Става дума за възможността дори след обявяването на процедурите
по обществените поръчки условията по тях да могат да се променят.
Тези промени "в крачка" са направо "шах с пешката"
Даже най-видният законотворец в ГЕРБ Емил Радев доскоро се възмущаваше как "при предходните
управляващи са изменяни условията по договорите, включително цена, количество и качество на свършената
работа, и резултатът е доста негативен". Сега самият Радев ни пробутва същата възможност, само че на поранен етап. Каква е разликата?
Новият регламент, пак по думите на министър Дончев, трябваше да съдържа правило за т.нар. corrigendum възможност при допусната грешка възложителят да промени тръжната документация, вместо да отменя
цялата процедура и да обявява нова. Крайният вариант обаче не изглежда така невинен и въобще не
ограничава прилагането на опцията само при грешка.
Интелектуалните напъни, видно от "философията" на авторите на законопроекта, са как да се разтоварят от
отговорност възложителите – държавни институции и общини.
Сякаш не стигаше, че с предишни промени кметовете бяха освободени от всякаква отговорност за сметка на
глоби, само че плащани не от собствения им джоб, а много удобно – от общинските бюджети, формиран от
парите на гражданите и фирмите. Очевидно не е бил достатъчен и механизмът на така наречените финансови
корекции, с които злоупотребите с еврофондове от конкретни субекти бяха
прехвърлени отново на гърба на данъкоплатците
Свалянето на праговете за задължително обявяване на държавна поръчка в целия този контекст очевидно не
представлява никаква гаранция за почтеност. Тази старомодна дума въобще отсъства, както в буквата, така и
в духа на закона. Затова не е ясно как с подобни изменения управляващите си въобразяват, че ще променят
констатациите в мониторинговите доклади на Европейската комисия от юли 2010 г. за големия брой
нарушения в областта на обществените поръчки.
Миналия юли Брюксел даде препоръка да се предприемат действия за въвеждане на системен контрол на
обществените поръчки, той да бъде извършван на база оценка на риска и да бъде укрепен капацитетът на
контролните органи. Единственото укрепване, което прозира от поредния законопроект, е на тенденцията
възложителите да правят каквото си искат, а гражданите да плащат безропотно и безалтернативно за
безобразията им.
Вестник Пари
√ Четири са вариантите за свободен достъп до Търговския регистър
http://pari.bg/static/pdf/pages/04.pdf
√ Бюджетът излезе на малък излишък през март
http://pari.bg/static/pdf/pages/07.pdf
√ Акциите на „24 часа” и „168 часа” излизат на борсата
http://pari.bg/static/pdf/pages/11.pdf

