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Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Дневник
√ Министерството на финансите: Има проблем с приходите, но "само" за 100 млн. лв.
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/04/28/1081631_ministerstvoto_na_finansite_ima_problem_s_prihodite_no/
Министерството на финансите очаква годината да приключи с около 100 млн. лв. по-малко приходи в
бюджета от планираното. Това става ясно от последния анализ на ведомството на Симеон Дянков. Според
документа най-сериозно ще е неизпълнението при събираемостта на осигуровките - 200 млн. лв. Още 100
млн. лв. от прогнозираните приходи от данък печалба няма да бъдат събрани.
От министерството и Националната агенция за приходите (НАП) признаха, че все повече компании се опитват
да бавят плащанията на този данък и прибягват до счетоводни трикове. В НАП вече е сформирана група,
която да набележи проверки и ревизии в рискови дружества. Проблемът с по-малките приходи от осигуровки
и корпоративен данък трябва да се компенсира с по-голяма събираемост на ДДС - около 200 млн. лв. отгоре.
Оптимизмът на ведомството на Дянков идвал от последните прогнози за летния туристически сезон и
земеделската продукция за тази година. Има добра тенденция и при ДДС, която се дължи на засилен внос на
индустриално оборудване, но не е ясно колко дълго ще продължи. Допълнително 85-100 млн. лв. държавата
трябва да получи и от продажби на активи на комбината "Кремиковци" след обявяването му в
несъстоятелност. Тази сума най-вероятно ще бъде преведена на НАП за несъбраните в миналото вземания,
след като активите бяха продадени на 12 април за 316 млн. лв.
Така преизпълнението на едни приходи трябва да компенсира голяма част от лошата събираемост на други.
Очакваният краен резултат е около 100 млн. лв. на минус пред декември (виж графиката). Във ведомството на
Дянков са ядосани на НАП заради доста по-песимистичната й прогноза, която изтече в медиите миналата
седмица, съобщиха източници на "Дневник". Според агенцията неизпълнението на приходите ще е доста поголямо - с 570 млн. лв. над планирания минус.
Във финансовото министерство смятат, че още е много рано за такива черни предвиждания. През 2009 г.,
когато се знаеше, че предстои задълбочаване на рецесията, отново директорът на НАП Красимир Стефанов
предупреди, че има голям риск от "издънване на бюджета", който в крайна сметка не се случи в такива
размери.
От Министерството на финансите признават, че само лошата събираемост на осигуровките ги е изненадала
тази година. По данни на Националния осигурителен институт тя се дължи на голямата безработица, сивата
икономика и нежеланието на самоосигуряващите се да плащат максималните вноски.
Увеличение на пенсиите е възможно само ако се повишат осигуровките или при по-големи реформи в
пенсионната система, коментираха от Министерството на финансите. Това е причината ведомството да обяви,
че няма да има актуализация поне до 2013 г. Освен ако изборите тази година не променят тези планове,
коментираха експерти.
√ Министерство на финансите ограничи "износа" на ИТ поддръжката си
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/04/28/1081553_ministerstvo_na_finansite_ogranichi_iznosa_na_it/
Неподписан договор по един от лотовете и сменен изпълнител на друг от тях. Това се резултатите малко
повече от година след приключването на търга по обществената поръчка, свързана с изнасянето на ИТ
дейностите на Министерството на финансите (МФ), показва проверка на "Дневник". Другите два лота се
изпълняват от спечелилите компании, една от които е "Информационно обслужване" АД.
Именно държавното дружество е поело и изпълнението на най-големия първи лот от поръчката, свързан с
дейности по поддържане и развитие на IT инфраструктурата. Победител в търга през 2010 г. за него беше
консорциум от "Сименс", "Контракс" и "Парафлоу", които спечелиха с обща цена 11.73 млн. лв.
Впоследствие резултатите от търга бяха обжалвани в съда от "Информационно обслужване", което забави
подписването на договора с изпълнителя до септември 2010 г. В началото на годината МФ обяви нова
процедура за първи лот. Изпълнителят е бил променен, защото изобщо не се е стигнало до поддръжка на
мрежите на МФ, поради което е възникнал риск при събирането на приходите в хазната.
И впоследствие министерството е възложило дейностите след пряко договаряне на "Информационно
обслужване". От ведомството на Симеон Дянков обаче не коментираха на какви цени работи компанията и

само поясниха, че те са "в намален обем и при намалени цени".
При отварянето на тръжните документи преди година стана ясно, че държавната компания е оценила
изпълнението на лота на 17.4 млн. лв., или с над 48% повече от единствения си конкурент, допуснат до
отварянето на ценовите оферти. Компанията изпълнява дейностите от 1 април 2011 г., коментираха за
"Дневник" от МФ.
Третата част от поръчката, свързан с поддържане и развитие на приложен софтуер, също не се изпълнява от
компанията, спечелила обществената поръчка преди година. Победител в търга беше консорциум "Ви Си Ей
ДЗЗД" ("Абати", "Верео", "Сиела софт пъблишинг"), но в момента тази дейност се изпълнява от
"институционалните звена за ИТ поддръжка" на Министерство на финансите. Поисканата преди година цена
за лот 3 беше 7.24 млн. лв. Представители и на трите компании не бяха открити за коментар защо се е
стигнало до тази ситуация.
"Информационно обслужване" изпълнява и последната част от поръчката, която е за предоставяне на
изнесени услуги за специализирани звена на ведомството. От компанията коментираха, че са приключили
2010 г. с печалба от около 2.5 млн. лв. Резултатът е почти равен на печалбата само за първата половина на
2009 г. в размер на 2.2 млн. лв.
Изпълнителният директор на дружеството Чавдар Тодоров е доволен от резултатите. "Успяхме да приключим
с по-голямата част от преструктурирането на компанията, съкратихме близо 20% от административния
състав", обясни той. В момента за дружеството работят около 650 души.
От МФ коментираха, че нямат оплаквания към изпълнителя на лот 2 за извънгаранционно поддържане на
технически устройства и конфигурации в ИТ инфраструктурата. Това е консорциумът "МФ-Сервиз" ("Контракс
ЕАД", "Парафлоу", "Аксиор", "Принтек").
Te отговарят за извънгаранционно поддържане на технически устройства и конфигурации в ИТ
инфраструктурата, а договорът за изпълнението на тази дейност за 3 години е на стойност 7.2 млн. лв.
√ Бизнес климатът се подобрява през април заради повишеното търсене на услуги
http://www.dnevnik.bg/pazari/companii/2011/04/28/1081206_biznes_klimatut_se_podobriava_prez_april_zaradi/
Бизнес климатът през април се подобрява, но спадът от март е възстановен едва наполовина, сочат данните
на Националния статистически институт (НСИ).
През април общият показател на бизнес климата се покачва с 2.4 пункта заради по-добрите нагласи в
промишлеността и услугите, докато в строителството и търговията на дребно ситуацията се влошава.
Увеличението на показателя в промишлеността е с 4.1 пункта спрямо март, а в услугите е още по-голямо - с
11.1. В строителството НСИ отбелязва спад от 3.3 пункта, а в търговията на дребно - с 4.2.
От анкетите на статистиците се вижда, че и строителните предприемачи, и търговците на дребно са все попесимистични за състоянието на компаниите си като търговците не виждат перспектива за подобрение и
през следващите шест месеца. Обратното - в сферата на услугите и оценките за сегашното състояние на
фирмите, и прогнозите за половин година напред са за повишено търсене.
Вестник Класа
√ Бизнес климатът навакса спада с оптимизъм в услугите и промишлеността
http://www.klassa.bg/news/Read/article/166909_%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81+%D0%BA%
D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8A%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%81
%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D1%81+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%
B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC+%D0%B2+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D
0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D
1%82%D0%B0
През април 2011 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 2,4 пункта,
възстановявайки наполовина спада от предходния месец, показаха данни на НСИ, публикувани вчера. Все пак
обаче показателят е с 10,0 пункта под дългосрочното си средно равнище. През март той намаля с 4,1%, а през
януари и февруари се подобряваше с 1,9% и 2,7% съответно. Подобрението през април според статистиката
се дължи на промишлеността и сектора на услугите, докато в строителството и търговията на дребно бизнес
климатът се влошава.
Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” е нараснал с 4,1 пункта в сравнение с март и е само
с 2,3 пункта под нивото на дългосрочната си средна стойност. Анкетата на НСИ отчита повишен оптимизъм за
състоянието на предприятията както през следващите шест месеца, така и за настоящата бизнес ситуация. В
краткосрочна перспектива мениджърите имат положителни очаквания, което е съпроводено и с по-добри
очаквания за износ на продукция. По отношение на персонала все още има намерения за съкращаване през
следващите три месеца. Основни проблеми в промишлеността продължават да бъдат несигурната

икономическа среда и недостатъчното търсене.
Оптимисти се оказват и мениджърите в сектор услуги. През април съставният показател там
значително нараства - с 11,1 пункта в сравнение с предходния месец. Подобряват се и мненията за
настоящото и очакваното търсене на услуги, докато по отношение на персонала обаче се наблюдава известно
влошаване в очакванията за следващите три месеца.
Бизнес климатът в строителството се влошава с 3,3 пункта главно поради увеличения песимизъм на
строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията, посочва статистиката. Порезервирани в сравнение с месец по-рано, макар и оптимистични, са и очакванията за следващите три
месеца. Несигурната икономическа среда и финансовите затруднения продължават да са основни проблеми
за отрасъла, макар през последния месец финансовите проблеми да са по-малко в сравнение с март.
Добрата новина е, че очакванията на мениджърите относно новите поръчки през следващите шест месеца
леко се подобряват. Песимисти за настоящето състояние на предприятията и за следващите шест месеца
остават мениджърите от сектор търговия на дребно. Затова и през април бизнес климатът там се понижава с
4,2 пункта.
Производствената инфлация достигна 12,1% на годишна база
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар в промишлеността през март се е повишил с 1%
спрямо февруари и с цели 12,1% за година, показаха данните на НСИ. Според експертите това е ново
покачване на инфлационния натиск, което вероятно ще се отрази и на потребителските цени в следващите
месеци. През март спрямо предходния месец увеличение има в добивната (+4,1%) и преработващата (+1,9%)
промишленост, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ няма
изменение. В сектора на преработката по-значителен ръст на цените се наблюдава при производството на
изделията от каучук и пластмаси с 2,2%, при храните - с 1,8%, и при химичните продукти - с 1,6%, а намаление
е отчетено при добива на основни метали с 1,7%.
√ Предварителен контрол на обществените поръчки
http://www.klassa.bg/news/Read/article/166906_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D
0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB+%
D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%
D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8
Създадена е организация Агенцията за обществени поръчки /АОП/ да бъда подсилена с допълнителен брой
експерти, които ще могат в съкратени срокове да извършват предварителен контрол на процедурите с
европейско финансиране, съобщи вчера министърът по усвояване на европейските фондове Томислав
Дончев. Промените в Закона за обществените поръчки /ЗОП/, които усилено се обсъждат, предвиждат
създаване на централен орган за предварителен контрол. Ролята ще се изпълнява от АОП, където
предварително ще се проверява законосъобразността първо на обявлението, а след това дали има
съответствие между документацията и проведената процедура.
Към края на април огромната част от предвидените мерки в плана за действие, приет през януари от
правителството, са изпълнени, съобщи Дончев. Подготвено е и писмото на премиера Бойко Борисов, в което
той информира председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу за стъпките, предприети от
българската страна. В края на м. г. Барозу ни предупреди, че не е достатъчна „скоростта“ в усвояването на
средства в пътния, железопътния и водния сектор.
В ход е учредяването на специалното предприятие, което ще работи в пътния сектор, и първата му
отговорност ще бъде автомагистрала „Струма“, но са необходими промени в Закона за пътищата и те ще
бъдат гледани от МС през май, обясни още Дончев. Подготвя се и проектът за т. нар. мобилни групи, които на
място ще консултират общините и ще им помагат най-вече при изпълнението на проектите.
България чака и финалното решение на ЕК за начина, по който ще бъдат сключени договори с
международните финансови институции ЕИБ, Световна банка и ЕБВР, които ще ни консултират при големите
инфраструктурни проекти. Българската страна настоява помощта да бъде заплащана със средствата от
техническата помощ на съответните програми, но за това е необходимо разрешение на ЕК.
В момента са учредени 24 от предвидените 28 водни асоциации. Почти е готова процедурата по
предоставяне на типов договор за уреждане на взаимоотношенията между водните асоциации и
операторите, съобщи Томислав Дончев. Критиките за сектор „Води“ в писмото на Барозу засягаха не толкова
напредъка на програмата, колкото реформата в сектора. Очаква се Световната банка да осигури техническа
подкрепа за подготвяната Водна стратегия. През последните месеци се отчита напредък за Оперативна
програма „Околна среда“, отчете министърът. В края на март в режим на изпълнение са 142 проекта, а
общата договорена сума по приоритетна ос 1 е над 487 млн. евро.
От декември 2010 г. до февруари 2011 г. в Брюксел са подадени за одобрение три големи жп проекта – фаза 2
на Първомай – Свиленград, част от трасето Пловдив – Свиленград, рехабилитация на жп линията Пловдив –

Бургас и разширението на софийското метро. Подготвя се също апликационната форма на проекта за
модернизация на жп участъка Септември – Пловдив. Ако процедурите завършат успешно, в средата на
годината ще бъдат договорени 100% от бюджета на жп сектора. Бенефициентът НКЖИ дори е предложил
проекти, които надхвърлят ресурса с над 310 млн. евро.
До края на годината се очаква да бъдат подадени апликационни форми за четири пътни проекта –
автомагистралите „Марица“ и “Струма“, връзката на АМ “Хемус“ със софийския Околовръстен път, както и
отсечката Кърджали – Подкова.
Досега са усвоени 71% от договорените средства по програма ИСПА, съобщи Томислав Дончев. Все още се
очаква разрешението на ЕК за удължаване до края на 2012 г. на проекта „Дунав мост 2“. Последният проблем
– концесията за инертни материали, е уреден преди десетина дни.
Около 1000 проекта по Програмата за развитие на селските райони очакват да бъдат разгледани в Държавен
фонд „Земеделие“, някои са подадени през 2010 г. и дори през 2009 г. Новото ръководство трябва да решава
бързо стари проблеми и е длъжно да демонстрира нов подход, предупреди Дончев. Според него решението
е в близкия контакт между бенефициенти и експерти. Кметове се оплаквали на министъра, че трудно
осъществяват контакт с чиновниците във фонда. Най-малко 7 общини, които са имали санкции по САПАРД,
сега имат проблеми с ПРСР, въпреки че това са два различни финансови инструмента. Според министъра по
усвояване на еврофондовете този въпрос също чака разрешение.
11,4% от бюджета на оперативните програми е усвоен
До края на март са изплатени 11,4% от бюджета на оперативните програми. Това означава, че реално в
българската икономика са влезли 1,77 млрд. лева. Договорени са 45,5% от общия ресурс, или 7,136 млрд.
лева, Почти 54% са договорени от средствата на програмите "Транспорт" и "Регионално развитие". По 20% са
изплатени по "Конкурентоспособност" и "Административен капацитет", 13,5% от ресурса на „Регионално
развитие“ също е усвоен. До края на 2011 г. разплащането по еврофондовете ще стигне 20 на сто, или 3 млрд.
лв., заяви отново министър Томислав Дончев.
В началото на следващата година се очаква да е стартирала подготовката по най-важните проекти на местно
ниво – общините да са започнали прединвестиционни проучвания и дори подготовка на техническата
документация. Вече има яснота какви национални инфраструктурни обекти ще искаме да се финансират с
европари. Огромната част от средствата след 2014 г. обаче ще се управляват от местните власти, а там има
дефицит на проектиране.
30% ускорение при подаване на проекти онлайн
Подаването на европроекти по електронен път ще ускори процеса по разглеждането им най-малко с 30%.
Освен това ще намалеят разходите заради тоновете използвана хартия и има по-добра отчетност, обясни
министър Томислав Дончев. Той съобщи, че до края на май бенефициентите ще могат да кандидатстват по
европейски програми онлайн. Първоначално ще се избере една от трите програми - „Конкурентоспособност“,
„Административен капацитет“ или „Развитие на човешките ресурси“. До края на 2012 г. и по останалите
оперативни програми ще може да се кандидатства по електронен път. Освен бързината, предимството на
този начин на обработка на документите е, че за всеки един ще остава електронна следа, което означава и
по-голяма публичност на процеса.
Вестник Пари
√ Обработката на документи по "Програмата за развитие на селските райони" се бави с по 9 месеца
http://pari.bg/static/pdf/pages/09.pdf
Вестник Сега
√ От юни за европари ще се кандидатства през интернет
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=9053&sectionid=3&id=0000601
Българите ще могат да кандидатстват за проекти по две европрограми - "Развитие на човешките ресурси" и
"Конкурентоспособност", по интернет и това ще стане до края на май. Обещанието за облекчението даде
вчера министърът по еврофондовете Томислав Дончев. "До година и половина подаването на документи на
хартия ще е по-скоро изключение, отколкото правило", зарече се той. Така според него ще се спестят не само
разходи, но и ще се увеличи отчетността, тъй като всеки документ ще оставя електронна следа.
Независимо от оптимистичните перспективи бизнесът не скри разочарованието си от програма
"Конкурентоспособност". От началото на годината чиновниците на министъра на икономиката Трайчо
Трайков отхвърлиха 60% от подадените проекти за международни стандарти и отрязаха наполовина
начинанията за технологична модернизация на малки предприятия. В отговор Томислав Дончев обеща
облекчения - отпадане на излишната бюрокрация, ясни критерии за оценка на проектите, тъй като доскоро

юристите на ведомството тълкуваха по различен начин в кои случаи става дума за свързани фирми и
оценяваха дали дадено предприятие вече е ползвало държавна помощ по таен регистър, достъпен само за
финансовото министерство.
Дончев похвали министъра на екологията Нона Караджова за напредък по програмата за околна среда изпълняват се 142 проекта, договорени са над 487 млн. евро. Девет инфраструктурни проекта са абсолютно
завършени - 6 ВиК системи и 3 пречиствателни станции. Забелязва се наваксване на закъснението с
подаването на документи за одобрение до ЕК (апликационни форми) на големи пътни и жп проекти. Три
големи железопътни проекта кандидатстват в Брюксел за еврофинансиране - ремонт на жп отсечките
Пловдив - Свиленград, Пловдив - Бургас и разширението на столичното метро. Подготвя се и апликационната
форма за жп отсечката Септември - Пловдив. Ако процедурите завършат успешно, в средата на годината оста
за жп проекти ще е договорена 100%.
Разплащането по еврофондовете достига 11.4% в края на март, което се равнява на 1.77 млрд. лв.,
договорени са 45.5% от парите на ЕС, или 7.136 млрд. лв., съобщи още министър Томислав Дончев.
НА ПРИЦЕЛ
На прицел очаквано се оказа скандалният фонд "Земеделие". "Новото ръководство на фонда е длъжно да
демонстрира по-отворен подход към фермерите по Програмата за развитие на селските райони", препоръча
Дончев. Той посочи, че трябва бързо да се обработят около 1000 подадени проекта, някои от които чакат още
от 2009 г. Другият проблем е разрешаването на случаи със спорните проекти от програма САПАРД.
***
Публикации за борбата със сивия бизнес
БТВ
√ Половината работещи в сивата икономика
http://www.btv.bg/videos/novini/video/1154310389-Polovinata_raboteshti_v_sivata_ikonomika.html
Агенция Фокус
√ Около 60 % от мъжете и 50 % от жените биха се съгласили да работят без трудов договор, сочи
изследване
http://focus-news.net/?id=n1518258
Около 60 % от мъжете и 50 % от жените биха се съгласили да работят без трудов договор – без осигуровка и
без да им се води трудов стаж. Това сочат данните от емпирично социологическо изследване на тема
"Жените и несигурните условия на труд в България: между европейската политика и реалностите", предаде
репортер на Агенция „Фокус”. Изследването е инициирано от евродепутата Илияна Йотова и е изготвено от
социологическа агенция АССА – М, под ръководството на проф. Михаил Мирчев..
Всеки четвърти мъж и всяка пета жена в България са работили без трудов договор в скоро време, сочи
иследването. Проф. Мирчев коментира, че данните показват наличието на сива икономика. „Сегашната криза
ни връща в лапите на сивата икономика”, каза той.
4 % от мъжете и 5 % от жените, участвали в изследването, са отговорили, че получават официално около 25-50
% от реалната си заплата. Цялата заплата получават официално 76 % от мъжете и 78 % от жените. По думите
на проф. Мирчев – около 10-12 млн. лв. не влизат в НОИ и пенсионните фондове.
В София има много работа, но с най-голяма степен на несигурност.
Най-уязвими са младите от 18 до 34 години, защото по-лесно се подлагат на натиск и са по-безотговорни
спрямо себе си.
43 % при мъжете смятат, че много трудно ще си намерят нова работа, ако загубят сегашната си. 58 % при
жените се страхуват, че ако загубят сегашната си работа, много трудно ще си намерят нова.
8 % при мъжете смятат, че работата застрашава здравето им. При жените – 6 %.
24 % при жените смятат, че работата може да има създаде здравословни проблеми.
Вестник Стандарт
√ Всеки втори готов за черна каса
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2011-04-29&article=365847
Всяка пета жена и всеки четвърти мъж у нас са работили без никакъв договор в последните месеци време.
Това показва национално проучване на агенция АССА-М за положението на работещите жени у нас. Това е
чиста сива икономика, коментира проф. Михаил Мирчев. Изследването показва, че у нас двата пола са почти

напълно равнопоставени за разлика от много западноевропейски страни. Кошмарни обаче остават условията
на трудовия пазар в страната. 14 на сто от хората са останали без никакви или с непълни осигуровки, сочат
данните.
28% от дамите пък работят втора работа, за да свържат двата края. Други 48 на сто пък твърдят, че си търсят
допълнителна месторабота. Близо половината от хората, които работят на две места, живеят в столицата.
"Именно защото предлага най-много възможности, София продължава да засмуква с невероятна скорост
работна ръка от другите краища на България. Столицата е гигантска икономическа прахосмукачка, която
генерира вътрешната миграция в страната", казва Мирчев. Социологът допълни, че основният поток е от
провинцията към столицата и от столицата към чужбина. По този начин огромни райони в страната се оголват
от предприемчиви хора.
Според евродепутата Илияна Йотова положението на жените е крайно несигурно и тежко. Най-големият
проблем са липсата на трудови и голямото разпространение на т. нар. временни договори. Повечето подобни
контракти съдържат унизителни и недостойни за XXI век условия и не предвиждат социални осигуровки.
На работниците им е забранено да членуват в синдикати заплатите им се плащат в плик без официален
документ и те се осигуряват върху много по-малка сума от реалната им заплата. Тези хора могат да бъдат
уволнявани, а договорите прекратявани във всеки един момент, посочи Йотова. По думите много от жените у
нас се трудят без осигуровки, да не говорим за такива придобивки като майчинство, обезщетение при
безработица или трудов стаж за пенсиониране.
12 на сто от заетите хора чрез т.нар. черни каси взимат по-големи възнаграждения от тези, върху които
работодателите официално им ги осигуряват. На 5% пък им плащат по-малко пари от договорената заплата.
Данните на АССА-М показват, че 60 на сто от мъжете и половината жени у нас са готови да работят без
какъвто и да е договор. Изключително голяма част от хората изпитват страх и несигурност за бъдещето си,
подчертава Михаил Мирчев. 43% от мъжете и 58% от жените твърдят, че много трудно ще си намерят нова
работа, ако загубят сегашната си. За бъдещата си реализация са спокойни една десета от дамите и 16 на сто
от представителите на силния пол.
Изследването изважда наяве и лошото реноме на българските синдикати. Едва 13 на сто казват, че биха се
обърнали към профсъюзите при проблеми в работата. Половината биха се справили със собствени сили, а
всяка пета жена признава, че е безпомощна
В условията на криза първото нещо, което се орязва, са социалните права на хората и най-вече на уязвимите
групи - социалнослабите, хората в неравностойно положение, жените, коментира Илияна Йотова. Наскоро
Европейският парламент (ЕП) поиска Еврокомисията да задължи правителствата на страните членки да
вземат строги мерки спрямо некоректните работодатели.
Ще настояваме да има минимални гаранции за майчинството и останалите социални права, допълни
евродепутатът от БСП. Според Йотова разликите в заплащането на мъжете и жените в Европа са драстично
по-големи и това е страхотен проблем за северните страни. По това отношение на социалните придобивки
Старият континент е доста разнолик - има страни, в които не знаят какво е детска градина.
Понятието минимална заплата също не е познато, тъй като в много държави заплатите се договарят от
съответните браншови организации. "В същото време в ЕП ние се борим за текст, който постанови
минималният доход да бъде поне 60% от средноевропейския доход", съобщи Йотова.
www.dir.bg
√ Всяка пета дама се труди в сивата икономика
http://dnes.dir.bg/news.php?id=8512157
Още толкова жени – 19%, са били готови да започнат да работят при такива условия,
Всяка пета жена у нас е работила без договор през последните 6 до 12 месеца, съобщи Всеки ден. Още
толкова дами - 19%, са били готови да започнат да работят при такива условия, но не са успели да си намерят
работно място. Това показват данни от изследване “Жени, работещи в несигурни условия на труда“ на
агенция АССА-М, представено от социолога Михаил Мирчев и евродепутата Илияна Йотова.
www.bnews.bg
√ 270 000 българки се разписват под заплата, която не взимат
http://www.bnews.bg/article-27327
Всяка трета българка работи при несигурни трудови и социални условия. София е икономическата
прахосмукачка, 42% от двата пола работят на две-три места. Само 11% от мъжете и 12% от жените се
разписват срещу реалните си заплати. Изводите представи социологът Михаил Мирчев от

социологическо изследване, поръчано от евродепутата Илияна Йотова, което ще бъде представено пред
Еврокомисията след два месеца.
Всяка трета жена работи в несигурни условия, всяка пета жена през последните 6 месеца е работила без
трудов договор.
В чистата сива икономика се влива и всеки четвърти мъж у нас, който получава парите си на ръка. 20% от
жените не могат сами да се справят с нарушените си социални и трудови права. Това са част от
първоначалните изводи в социологическото изследване, проведено от АССА-М по поръчка на евродепутата
Илияна Йотова и наречено "Жените, работещи в несигурни условия на труд".
Изследването бе представено от социолога Михаил Мирчев. Сред данните от проучването той посочи, че
единственото, едва ли не, предимство на българките пред европейките е еманципацията на трудовия пазар
откъм заплащане.
Почти няма разлика между нивата на заплатите на работещите едно и също нещо българи и българки,
затова и по този признак няма дискриминация, изтъкна социологът, според когото тук изпреварваме Европа.
Оказва се още, че по равно са натикани в сивия сектор и жените, и мъжете у нас.
11% от българите се разписват срещу реалните си заплати, 12 на сто са представителките на нежния пол.
Срещу повече пари без да ги получават пък се подписват 5 на сто от жените и 4 на сто от мъжете.
Срещу по-малка заплата по трудов договор, спрямо реалната, са принудени да се разписват 180 000 жени в
България, което прави между 35 и 45 млн. месечно загуби за държавата.
От добавки за осигуровки и пенсии пък НОИ губи между 10 и 12 млн., изчисли социологът. Други 90 000
сънароднички подписват висока заплата, която реално не получават. От това работодателите им си
преразпределят около 15 млн. лв., които отново не влизат в хазната.
София е икономическа прахосмукачка
Тази метафора Мирчев употреби по повод данните, че именно столицата засмуква мигрантите в страната.
София е на първо място по дискриминация при заплащането, като тук масово работодателите карат
подчинените си да се разписват срещу по-малки или по-големи от трудовия договор заплати. Освен това
София е и място, където има много криминална икономика, коментира Михаил Мирчев. Тази практика е
почти нула в големите градове като Варна, Пловдив и Бургас, в по-малките градове също липсва. Феноменът
се обяснява, че мигрантите от страната сами съблазняват шефа да работят нерегламентирано, само и само да
си намерят работа и да останат в столицата. Най-уязвими са младите от 18 до 34 години, които са готови да
работят при каквито и да е условия, без да мислят за "утре".
Данните от изследването ще бъдат предоставени на Еврокомисията по време на дискусия след два месеца,
където ще се коментират подобни проучвания още в пет държави-еврочленки.
Идеята е да накараме ЕК да излезе с пакет от мерки, които да гарантират права на гражданите.
За първи път искаме от ЕК да налага санкции на онези работодатели, които налагат съвременен вид
експлоатация,
заяви евродепутатът Илияна Йотова, инициатор на проучването.
www.money.bg
√ Всяка пета дама се труди в сивата икономика
http://money.bg/news/id_1683318207/%D0%92%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0
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Всяка пета жена у нас е работила без договор през последните 6 до 12 месеца, съобщи Всеки ден. Още
толкова дами - 19%, са били готови да започнат да работят при такива условия, но не са успели да си намерят
работно място. Това показват данни от изследване "Жени, работещи в несигурни условия на труда" на
агенция АССА-М, представено от социолога Михаил Мирчев и евродепутата Илияна Йотова.
Йотова посочи, че само преди няколко седмици ЕП е приел резолюция за хората, които работят в несигурни
условия на труд, в системата на сивата икономика. Тя изтъкна, че от началото на кризата една от найуязвимите части от населението относно условията на труд са жените, писа News.bg.
В ЕП е приет цялостен пакет, за да може държавите-членки на ЕС да приложат съответните мерки. Йотова
подчерта, че една от целите на Стратегията 2020 е по-високи нива на заетост.
Изследването е проведено в края на миналата година, като за да изпъкнат резултатите, е сравнявана
ситуацията при мъжете и жените. Така се оказва, че разликите не са големи - всеки четвърти мъж (26%) е
работил през 2010-та без договор, 16% просто не са си намерили такава работа, но са били готови да
започнат.

За разрастването на сивата икономика, говорят и други резултати от изследването. Например - 180 хил. жени
се съгласяват да работят и да се осигуряват на една заплата, като в пликче, неофициално получават повече.
Според Михали Мирчев това е форма на трудово насилие, тъй като така те се отказват от социални гаранции
и граждански права. Така месечно 10-12 млн. лв. не влизат от осигуровки в НОИ и пенсионните фондове.
Вестник Класа
√ Проф. Григор Горчев, директор на болница „Св. Марина“, Плевен: Над 3% от здравната вноска отива в
сивия сектор
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Проф. Григор Горчев е акушер-гинеколог, хирург, онколог. Управител на Специализирана болница за
активно лечение по акушерство и гинекология (СБАЛАГ) “Света Марина”, град Плевен. Завършил е
медицина в града, като има редица специализации от Франция и Италия. Проф. Горчев е един от
авторите на движение АБВ за реформи в здравната система. Съветник е на президента Георги Първанов
по въпросите на здравната политика.
- Проф. Горчев, преди дни излезе позицията на движение АБВ за здравната система, разписана като
„Алтернативи на здравеопазването“, в изготвянето на която сте участвали и вие. Какви идеи предлага тази
програма?
- Разработката беше направена още преди година и половина и беше представена на кръгла маса в Пловдив,
където участваха много водещи експерти в сферата на здравеопазването. За реформа се говори от много
дълго време, но реално досега не се прави. Част от идеите, заложени в концепцията, са свързани с това да се
увеличи здравната вноска до 8%, тя и сега е толкова като проценти, но от тях се използват под 5%. Другите
над 3% отиват в сивия сектор на здравеопазването, като основно се дават пари под масата. Затова ние искаме
цялата здравна вноска да се изкара „на масата“ и да се използва за здравеопазване. По отношение на
реформата в болничната помощ искам да кажа, че трябва да се промени начинът, по който се плаща на
лекарите там. В момента им се плаща на преминал болен, а трябва да се заплаща за качество на лечение.
Много пациенти например попадат в болници, в които могат да бъдат лекувани от общопрактикуващи
лекари. Качеството трябва да се поставя на първо място. Другото, което е по отношение на болничната
помощ, трябва да бъдат осигурени самите пациенти. В момента то зависи от здравната каса, а трябва да бъде
тристълбово осигуряване, т.е. да се включат и доброволните осигуровки. Това е много важно и смятам, че
така и населението ще бъде ангажирано по отношение на лечението си. Здравната каса поема своя
ангажимент към пациентите, но тя си е държавна структура. НЗОК трябва да бъде независим орган и парите
от нея да се използват само и единствено за здравеопазване. Смятам, че в контрола на здравните заведения
трябва да се включат представители на гражданското общество, съсловните и пациентските организации. В
проекта сме записали още, че здравната система трябва да се развива, основавайки се на принципите на
европейските здравноосигурителни системи, като се вземат под внимание универсално покритие,
солидарност, справедливост, равнопоставен достъп, стремеж към повишаване на качеството. Здравната
мрежа трябва да се оптимизира така, че всяко извънболнично и болнично заведение да осигурява достъпна
здравна грижа за населението в един регион или населено място.
- Казахте, че управлението на здравната система е твърде централизирано и бюрократизирано. Какви
решения предлагате?
- Основното, което трябва да се направи, е да има конкуренция между лечебните заведения. Самата
конкуренция предлага качество, така че пазарът трябва да се регулира, т.е. да се даде възможност да действа
пазарният механизъм. Трябва да се отбележи и това обаче, че има много неосигурени пациенти. Един голям
проблем е това, защото неосигурени са не само тези, които нямат средства да си плащат осигуровките, а и
хора, които са финансово стабилни и имат възможността да се осигуряват. Трябва да се помисли основно за
тези пациенти, като се създаде законов механизъм, който да накара хората да си плащат вноските. Аз бих
предложил съществуването на един такъв механизъм. За да се подобри здравната система, трябва пазарът на
медицински услуги да бъде легализиран и основното, което е, услугите да бъдат правилно остойностени. В
момента нямаме почти никакво остойностяване, което е голям проблем.
- Според вас как трябва да бъде реформирана системата на болнична помощ?

- Въпросът е много обширен, за да се каже с няколко изречения. Това, което трябва да залегне в реформите, е
да се намалят университетските болници. В момента само в София те са 18-19, като съпоставка искам да кажа,
че в Токио са три, а в Атина има 2. Общо за страната имаме 22 болници. Не е нормално при нас само в
столицата да са толкова много. В София университетските болници трябва да са 2 или максимум 3, като се
оставят по една в Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора. Основното за реформата в болничната система е, че
в момента има едно дублиране на структури, което трябва да се сведе до минимум. Ние сме предложили
модел за реформа в нашата разработка, която вече беше представена.
- Здравният министър обяви миналата седмица, че е готов веднага да представи модела на финансиране
чрез диагностично свързани групи. Мислите ли, че сме готови за въвеждането му?
- Това е добра идея, но за да бъде изпълнена, е необходимо допълнително финансиране. Държавата трябва
да осигури финансов ресурс, за да бъде осъществен този проект.
- От лекарския съюз предложиха минималната такса за преглед на пациенти без направление да стане 24
лева, здравният министър обаче се обяви против. Как ще коментирате тази сума и приемлива ли е тя
според вас?
- Навсякъде по света има минимален праг на здравните услуги. Не виждам какво лошо има в приемането на
такъв праг. Много смешно е един частен преглед да бъде например 8 лева. По този начин ние не показваме,
че уважаваме нашия труд пред колегите ни от европейските страни. Трябва да се знае, че в Европа няма помалка сума за преглед от 50-60 евро. Да се помисли колко трябва да бъде минималният праг на прегледите
без направление, така че сумата да бъде оптимална. Според мен 20-24 лева е оптималният вариант. Смятам,
че трябва да се отбележи и нещо друго. Тази сума може да бъде плащана от българите, но те не са
ангажирани към собственото си здраве. Години наред е насаждано на българина, че здравеопазването е
безплатно, и той не е свикнал да се грижи за себе си и да се профилактира. Манталитетът у нас е такъв, че
хората може да дадат 30 лева за цигари, да изпият 10 литра ракия или една бутилка уиски, могат да стоят
постоянно по заведенията, но няма да отидат на лекар. Това е голямата разлика между българското общество
и европейското. Тази характеристика на българина рефлектира върху заболеваемостта. Заболеваемостта от
инфаркт и инсулт е висока у нас не защото здравеопазването ни е толкова лошо, а причината е в начина на
живот на българина.
- Как ще коментирате идеята на лекари да се дефинира понятието „лекарска грешка“ и да се въведе
длъжност „лекарски анализатор“ в болниците, който да следи за грешките?
- Лекарските грешки са една много сериозна тема. Те съществуват и ще продължава да ги има. Лекарските
грешки могат да бъдат няколко типа - неволни, непредвидими и др., но никой лекар не може умишлено да
причини нещо лошо на пациентите. Това няма как да стане. Мен ме притеснява обаче и отношението на
пресата към лекарите, което не е нормално. Създава се една изкуствена конфронтация между лекари и
общество. Не може обществото да се занимава с една трагедия. Има много успехи на лекари, които не се
представят в медиите. Има перфектни български лекари, които се признават в чужбина, но не и в България.
По отношение на идеята за лекарските анализатори искам да кажа, че тя е добра. Не мисля, че това би
стресирало по някакъв начин работещите специалисти, понеже аз не познавам лекари, които биха извършили
нещо умишлено. Смятам, че българските лекари са големи професионалисти, но грешки винаги стават.
- В сряда от пациентска организация съобщиха, че стотици онкоболни в момента са без терапия заради
липса на лекарства, понеже търговете за медикаменти на болниците все още не са приключили. Как може
да се разреши този проблем?
- Проблемът с лекарствата наистина трябва да се реши, като се изнесат търговете в болниците, в момента
това е един преходен период, който трябва да се премине, и след това нещата ще се стабилизират. Няма
съмнения обаче, че е нормално търговете да са в лечебните заведения, а не да се правят централизирано. В
момента е необходимо технологично време, за да влязат процедурите в ред и нещата да се нормализират.

