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√ И общините скочиха срещу новия закон за отпадъците
http://www.mediapool.bg/show/?storyid=182276
Националното сдружение на общините също се възпротиви срещу задължението да изгражда за своя сметка
и на свой терен пунктове за скрап. То е записано в новия Закон за управление на отпадъците и цели
ограничаване на кражбите на метали от електроразпределителните дружества, телекомите, железопътната и
други видове инфраструктура.
Тези пунктове трябва да са в градовете с население над 10 хиляди жители, на достъпно място, знаете ли
колко струват отчужденията на терени в централни части на големите градове, откъде ще вземем тези пари,
запита Гинка Чавдарова, председател на НСОРБ по време на обсъждане на закона в Народното събрание.
Тя допусна, че допълнителните инвестиции ще трябва да се осигурят с увеличение на такса смет т. е. тежестта
ще се поеме от гражданите и бизнеса.
От тази година “извличаме” от хората допълнителни 25 млн. лева заради отчисленията за подсигуряване на
бъдещото депониране на отпадъци, каза Чавдарова. Тя допълни, че тези пари стоят блокирани по сметки на
Регионалните инспекции по околната среда и водите т. е. централизирани са, вместо да се работи в обратната
посока. Екологичният заместник-министър Евдокия Манева увери впоследствие, че тези сметки ще се
прехвърлят на името на общините.
Най-голямото недомислие в закона за отпадъците е именно нелоялната конкуренция, в която се вкарват
бизнесът и общините, заяви Теменужка Костова от Българската асоциация за рециклиране и представител на
“Макметал холдинг”. Ако частник иска да изгради пункт за скрап, може да го направи само в община с приет
Общ устройствен план. Едва една трета от общините обаче имат ОУП-та. Това означава, че 2000 от 2400
пункта за изкупуване на метали ще се окажат извън закона и ще трябва да се закрият.
Това на практика ще унищожи бизнеса ни, заявиха представители на Българската асоциация на
металургичната индустрия, на Гражданската инициатива на търговците на отпадъци от черни и цветни метали,
Машиностроителната камара и др. Те подчертаха, че предаването на скрап, който се явява основна суровина
за металопреработващата индустрия в бедна на ресурси страна като нашата, вече е намаляло чувствително.
Синдикатите също се обявиха против текста, който според тях ще доведе до закриването на стотици работни
места.
Законът въвежда и редица други ограничения за търговията с метали – плащането ще се извършва само по
банков път и срещу декларация за произход, физически лица нямат право да продават метален скрап – могат
само да го даряват и т. н.
Ако зависеше само от мен пунктове за скрап щеше да има само до пристанища, гари и металургични
предприятия, каза от своя страна екоминистърът Нона Караджова. Тя призова депутатите да подкрепят
закона в пленарна зала и заяви: “Винаги, когато има затягане на контрола, има недоволни”.
Законът трябва да бъде изтеглен от парламента и преработен, заявиха впоследствие в съвместна декларация
Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговскопромишлена палата, БСЧП "Възраждане" и Съюзът на стопанската инициатива.
Искането е във връзка с многобройните негативни становища по текста. Според представителите на бизнеса
рязкото съкращаване на броя на площадките за метални отпадъци и забраната за продажба на метален скрап
от физически лица нарушава принципите на свободна и лоялна конкуренция. Поставя се под заплаха
нормалната работа на сектора за рециклиране и основните предприятия от металургичната промишленост,
бюджетните приходи, платежния баланс и заетостта, се отбелязва още в декларацията. По тези причини
бизнесът настоява за оттегляне на законопроекта от Народното събрание и изготвяне на нов вариант,
съобразен със становищата и предложенията на основните заинтересовани страни.

dir.bg
√ Работодателските организации против Закона за управление на отпадъците
http://dnes.dir.bg/news/-9086821
Според тях той не решава, а задълбочава проблемите и заплашва дейността на сектора за рециклиране
Във връзка с многобройните негативни становища по законопроекта за управление на отпадъците на
предприятия, браншови организации, организации за оползотворяване, общини и оператори за събиране и
третиране на масово разпространени, промишлени, строителни, опасни, битови и други отпадъци,
национално представителните работодателски организации - Асоциация на индустриалния капитал в
България, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата, Български съюз на частните
предприемачи „Възраждане“ и Съюз за стопанска инициатива: Първо, застават категорично зад позицията, че
приемането на законопроекта не дава нови решения, а задълбочава проблемите при третиране на масово
разпространените, промишлените и опасни отпадъци и възпроизвежда негативната практика при определяне
на таксата битови отпадъци.
***
Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Дневник
√ Промени без ефект
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/07/19/1126144_promeni_bez_efekt/
От реформите няма никакъв смисъл, ако не се прилагат и не водят до видими резултати. Това може да го
каже всеки, но тежи повече, когато идва като заключение на Европейската комисия. Утре българските власти
отново ще чуят от годишния доклад за правосъдие и вътрешен ред, че решителността на правителството за
промени се оценява положително и те трябва да продължат, но ефектите от тях са все още минимални и
недостатъчни.
Затова и докладът съдържа дълъг списък със сериозни препоръки (цитатите в карето и изводите в текста са
базирани на чернова на документа, с която "Дневник" разполага - бел.ред.). Ще е важно трите власти да
съсредоточат вниманието си върху тях, а не само върху отчетената "решимост и отдаденост" за реформи на
кабинета.
Реакцията по доклада е предвидима - правителството ще цитира добрите оценки (както и миналото лято), а
опозицията ще се възползва от критиките особено в предстоящия вот на недоверие през следващата седмица.
Проблемът е, че голяма част от препоръките се повтарят от година в година, в същото време случващото се в
съдебната система бележи все по-големи абсурди, а МВР продължава с тактиката на шумни акции и
незначителна разкриваемост на престъпления. Истински тест за полицията например би трябвало да бъдат
днешните "политически" взривове в центъра на София.
Този доклад беше натоварен и с по-голяма тежест, защото някои от страните - членки на ЕС, заявиха, че ще
изчакат неговите изводи, за да преценят дали да подкрепят България за Шенген. Според политици от
опозицията оценката на ЕК няма да окуражи държавите скептици да се съгласят на бързо приемане, но през
последните дни се появиха информации, че те ще склонят през есента да се отвори въздушното пространство.
Медиите в Румъния, която е в същото положение, днес съобщиха, че евроекспертите умишлено са избягвали
критики, които могат да дадат аргументи на противниците на скорошното разширяване на Шенген.
Освен заради зоната за свободно придвижване и вътрешните политически събития и скандали около
съдебната система докладът се очаква с нетърпение и заради предположенията, че от догодина
мониторингът над страната може да бъде прекратен. През 2012 г. Еврокомисията ще направи цялостна
оценка на напредъка на България през петте години след присъединяването към ЕС. В черновата пише само,
че Брюксел "ще направи подходящи предложения в светлината на тази оценка".
Тълкуването, че повече няма да има наблюдение над България и Румъния, се основава и на факта, че за
Хърватия, която ще влезе през 2013 г., няма да се прилага механизмът за проверка и при това положение
София и Букурещ ще изглеждат поставени в неравностойно положение.
Повечето критики и препоръки на Брюксел са за съдебната система според черновата на сегашния доклад. ЕК
отново обръща внимание на необходимостта от реформи в съдебните и разследващите органи и на
приемането на ново законодателство за конфискуване на имуществото. Експертите повтарят и препоръките
за увеличаване на капацитета на службите, които се борят срещу корупцията и организираната престъпност.
Препоръчва се реформите да продължат и да се прилагат, да се подобри системата за назначения, да се
създадат ефективни структури, които да се справят със случаите на организирана престъпност. Внимание е
отделено и на неуспешния опит за приемане на нов закон за конфискация на имуществото.

Има спешна нужда от значителни подобрения в отчетността и професионалната практика на съдебните и
разследващите органи с цел да се постигнат задоволителни резултати в борбата срещу корупцията и
организираната престъпност, констатират евронаблюдатели. Посочена е необходимостта от "фундаментална
реформа" в правораздавателната система.
Според черновата обвиненията срещу магистрати невинаги са систематично разследвани от съдебния
инспекторат, а някои от дисциплинарните наказания са прекалено снизходителни. Еврокомисията посочва, че
подобряването на съдебната практика остава предизвикателство.
Комисията констатира, че препоръките й от последния доклад не са спазени - липсва координация на
органите на съдебната власт с останалите правораздавателни органи, не са проведени нужните обучения за
подобряване работата на съдийския състав, сериозно безпокойство буди пасивността на ръководството на
съдебната система – ВСС, главния прокурор, председателите на върховните съдилища.
В тази връзка ЕК препоръчва съставите на спецсъдилищата, които трябва да заработят от 2012 г., да са от
съдии с неоспорими качества и професионална биография с цел бързото и ефективно решаване на случаите.
В сферата на борбата с организираната престъпност Еврокомисията посочва, че въпреки опитите резултатите
са незадоволителни. От последния евродоклад е започнала реформа в МВР, която е довела до
реорганизация на полицейските управления с назначението на повече разследващи полицаи.
Комисията насърчава България да продължи реформата и да я включи към по-широката реформа в
досъдебното производство. Като слабости се отбелязват събирането на доказателства, защитата на свидетели,
разследването, подробните финансови разследвания, осигуряването на средства.
За борбата с корупцията по високите етажи на властта ЕК констатира, че няма конкретни действия. Има
оправдателни присъди в дела срещу бивши министри, депутати и висши държавни служители.
Въпреки сигналите на европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) и съдебните институции на
останалите страни членки за злоупотреба с пари от еврофондовете тези измами и сигнали остават без
последствия и прокуратурата прекратява разследванията, пише в проектодоклада.
Препоръчва се нова поправка на Наказателния кодекс с цел да се улесни правното разследване на
икономическите и финансовите престъпления, както и злоупотребата с длъжност.
За противодействие срещу корупцията Брюксел иска да види конкретни резултати в прилагането на проекта
БОРКОР, да се преразгледат имуществените декларации на държавниците и начините за проверка, за да се
установява нелегалното забогатяване.
В областта на обществените поръчки ЕК препоръчва да се засили административният капацитет на
компетентните власти при оценяването на рисковете от възлагащите органи и проверката на публичните
търгове.
Европейската комисия:
- Почтеността в съдебната система остава обезпокоителна
- Да бъде подобрена съдебната практика остава основно предизвикателство пред съдебната система
- Препоръките от последния доклад не са спазени
- Сериозно безпокойство буди пасивността на Висшия съдебен съвет, главния прокурор, шефа на
Върховния касационен съд
- Въпреки опитите за борба с организираната престъпност резултатите са незадоволителни
- Слабости: събиране на доказателства, защита на свидетели, разследване, подробни финансови
разследвания
- Главният прокурор трябва по-стриктно да наблюдава знакови дела и да анализира причините за
оправдателни присъди по тях
- Няма конкретни действия в борбата с корупцията на високо ниво
√ Комисията за конфискация е отнела едва 8 млн. лв. за 5 години
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/07/19/1126025_komisiiata_za_konfiskaciia_e_otnela_edva_8_mln_lv_za_5/
Комисията за конфискация, известна доскоро като "Кушлев", е силна в блокирането на имущество, но не и в
отнемането му, надува оценките на замразените активи и като резултат от работата й държавата често
получава непродаваеми имоти.
Паралелно с това тя е безконтролна, а законът, по който работи, дава възможности за злоупотреби. Това са
изводите от изследване на фондация "Риск монитор", което беше представено в парламента.
Измерена в пари, ефективността на комисията за конфискация показва, че за първите 5 години от
съществуването си тя е запорирала имущество за 677 млн. лв., но реално е отнела в полза на държавата едва
8.1 млн. лв. В същото време годишната й издръжка варира между 3 млн. и 7 млн. лв.
В държавната хазна влиза минимален процент от сумата, на която комисията сама оценява имуществото, а
често то е и непродаваемо - например етаж от къща в ромски квартал, обясняват авторите на доклада.

Показателно е и как комисията определя стойността на имотите, които иска да конфискува. Тя не работи по
ясна методика и често плаща на външни оценители. От "Риск монитор" са установили, че оценката, която
прави комисията, се разминава с тази на съда, който взема окончателното решение за конфискацията.
Според фондацията е възможно комисията нарочно да завишава оценките, за да показва по-висока
резултатност от работата си.
Основен проблем в работата на органа за конфискация е безконтролността, която идва от факта, че членовете
му се избират от парламента, президента и премиера. Според "Риск монитор" всички членове трябва да се
избират от депутатите, за да има по-добър контрол. Статутът на тази комисия е плод на тенденцията за роене
на независими комисии, които се реят в пространството, коментира директорът на "Риск монитор" Стефан
Попов.
В доклада се посочват серия от вратички за злоупотреби, които дава законът за отнемане на престъпно
имущество. Служител на комисията може съзнателно да пропусне законния произход на дадено имущество,
да го обяви за престъпен и така да изнудва собственика му. От друга страна, може да "се разсее", да изпусне
срок и да спаси някого от конфискация.
"Има 250 висящи иска, които зависят от работата на прокуратурата по наказателните дела", съобщи
Антоанета Цонкова от комисията. Според нея обаче запорите също са доста ефективни и с блокирането на
677 млн. лв. е попречено те да бъдат реинвестирани в престъпна дейност.
√ Емигрантите в Испания не искат и да чуят за връщане
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/07/19/1126026_emigrantite_v_ispaniia_ne_iskat_i_da_chuiat_za/
В Испания е струпана най-голямата българска емигрантска общност в Европа - между 170 000 и 200 000 души.
Обобщеният им образ - млади, заети с нискоквалифицирана работа, въпреки че са с добро образование,
купуват си домове там, но изпращат много пари тук, чувстват се като у дома в страната и не мислят да се
връщат в родината.
Това показа анкета на Института за икономически изследвания на БАН, проведена през май и юни във всички
градове в Испания, в които живеят повече от 100 българи.
Въпреки че не печелят много, емигрантите успяват да си купят жилище и да изпращат пари в България.
Годишно от тях пристигат близо 170 млн. евро. Роднините им тук ги харчат на първо място за здравеопазване,
след това за храна, покриване на кредити и за образование, установи проучването на БАН.
Работа и заплата
Голяма част от работещите в Испания (32%) получават заплата между 400 и 800 евро, а около 7% разполагат с
над 1600 евро месечно. Тя им стига, за да си купят собствено жилище, кола и да помагат на роднините.
Българите си намират работа предимно в хотели, ресторанти, селското стопанство. Немалък процент, найвече шофьори, работят за български работодател. Повечето от емигрантите са със средно специално
образование, но около една четвърт са с висше. На испанска земя са открити и трима доктори на науките.
Защо им харесва
63.6% от анкетираните посочват като основна причина за заминаlето си в Испания по-високите стандарт на
живот и заплати. За една трета мотивът е бил да търсят начини да подпомагат семейството си в България.
Едва 10% са пристигнали заради по-добра работа. Прави впечатление, че много голям процент са заминали
без предварителна подготовка и са разчитали на късмета си при устройването в чуждата страна.
Друг интересен факт е, че голяма част от хората, заминали с помощта на трудов посредник, се връщат.
Българите в Испания са с много добро самочувствие, смята доц. Веселин Минчев, един от авторите на
доклада. По думите му половината от тях смятат, че са на нивото на испанците като възможности.
"Ние губим една креативна България, онази част от нея, която сама успява да си реши проблемите и се
справя", каза Минчев. Като цяло българите харесват испанците, чувстват страната близка като манталитет.
Заради рекордната безработица в Испания обаче напоследък местното население не споделя тези чувства.
Защо остават в чужбина
Въпреки трудностите едва 5% от българите искат да се върнат. Около 75% планират да останат в чужбина,
каквото и да им струва това. Мнозинството от майките не биха посъветвали децата си да си дойдат в
България.
Дори и да останат без работа, на емигрантите не им минава през ума да се върнат, обясниха авторите на
изследването. "27% от българите в Испания са безработни, но те не се връщат, защото е много трудно за
човек, напуснал родината, да си намери работа тук", смята доц. Йордан Калчев от екипа експерти. Според
него емиграцията не е чак толкова отрицателен процес.
"Вярно е, че качественият състав на населението намалява, но някой ден тези хора могат да се върнат и да
донесат нов тип социални отношения, да внесат модели на гражданско общество дори", каза Калчев с
уговорката, че това не може да се очаква в близко бъдеще.

√ Еврозоната обмисля 3 варианта за спасяване на Гърция
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/07/19/1126019_evrozonata_obmislia_3_varianta_za_spasiavane_na_gurciia/
Лидерите на еврозоната работят върху 3 отделни сценария за участието на частните инвеститори в новия
спасителен пакет за Гърция. Това се казва в документ, предстоящ да бъде обсъден на срещата на върха в
четвъртък и с който разполага "Ройтерс".
Едновременно с това членът на борда на директорите на Европейската централна банка (ЕЦБ) Евалд Новотни
заяви, че евентуален краткосрочен фалит на южната ни съседка няма да създаде катастрофални последици за
икономиката на еврозоната.
Днес германският канцлер Ангела Меркел заяви, че срещата в четвъртък няма да е последната стъпка в
борбата срещу дълговата криза. Тя заяви, че не може да се вземе едно решение, с което да се преодолеят
всички проблеми.
Документът разглежда различните варианти за подпомагане на Атина, както и въздействието на всеки един
елемент върху начина на подпомагане. Оценката е направена според участието на частните инвеститори в
него, сумите които ще бъдат отпуснати от фонда за финансова стабилност (EFSF) и др.
Първата опция, която ще бъде обсъдена, включва обратно изкупуване на гръцките задължения и увеличаване
на срока до падежа на публичните кредити. При този сценарий рейтинговите агенции ще обявят, че страната
е във фалит или частичен такъв.
В документа не се казва по какъв начин ще бъдат разсрочени задълженията. Възможно да се предвидят
застраховки, че кредиторите ще получат парите си обратно. Според източници на "Ройтерс" ще бъдат
издадени нови 30-годишни облигации, които ще заменят съществуващите книжа. Суаповата операция може
да бъде гарантирана от EFSF.
Този вариант няма да изисква значително понижаване на лихвите по заемите от европейския фонд или
удължаване на падежа. Въздействието на първия сценарий ще зависи изцяло от участието на частния сектор
и размера на дълга, който ще бъде изкупен обратно.
Вторият вариант е базиран на френското предложение за презаписване на гръцките облигации. Той
предвижда частните кредитори да закупят "доброволно" нови гръцки дългови книжа на датата на падежа на
старите. При този сценарий рейтинговите агенции по всяка вероятност ще обявят, че южната ни съседка се
намира в частичен фалит.
Ефективността тук ще зависи от това колко са ниски лихвите по заемите от EFSF и за какъв срок ще бъдат
отпуснати.
Третият сценарий предвижда налагане на нов данък на банките в еврозоната, приходите от който да се
използват за подпомагане на страната. При тази опция рейтинговите агенции няма да считат, че Гърция е
фалирала. Според източници на "Ройтерс" по този начин могат да бъдат набирани по 10 млрд. евро на година.
Недостигът на този сценарий е, че парите ще дойдат от банки, които са инвестирали в гръцки облигации,
както и такива, които не са. Възможно е обаче данъкът да се структурира така, че най-много средства да се
съберат от институциите с най-големи експозиции.
Френският министър по европейските въпроси Жан Леонети потвърди в понеделник, че се обмисля налагане
на допълнителен данък за банките. Със събраните пари ще се подпомогне Атина, която се нуждае от 115
млрд. евро до 2014 г. освен 110-те млрд. евро, които ЕС и МВФ одобриха за страната през миналата година.
Вчера Евалд Новотни повтори позицията на ЕЦБ, че евентуален банкрут на Гърция би имал катастрофални
последици.
Той обаче допълни, че частичният фалит може и да сработи. "Съществуват редица опции и дефиниции пълен фалит, частичен фалит, кредитно събитие и т.н.", каза Новотни пред CNBC. "Това трябва да се проучи
задълбочено. Съществуват предложения, предвиждащи много краткосрочен частичен фалит, които няма да
окажат сериозни негативни последици", допълни той.
Коментарът на австрийския банкер е в разрез с официалната позиция на ЕЦБ. Монетарната институция се
определи против каквото и да било действие, което ще доведе до какъвто й да било фалит. Вчера
президентът на банката Жан-Клод Трише повтори предупреждението, че ако Гърция обяви фалит, ЕЦБ ще
спре да приема облигациите й като обезпечение срещу кредитиране на търговските банки в страната.
Подчертавайки сериозността на ситуацията, бившият главен икономист на ЕЦБ Отмар Исинг заяви, че
мащабно преструктуриране на гръцкия дълг е неизбежно. "Ако Гърция остане във валутния съюз след това и
продължи да получава финансиране от ЕЦБ, това ще е краят на еврозоната", каза още той.
Какви са опциите
- Обратно изкупуване на гръцките задължения и удължаване на срока до падежа на публичните кредити
- Частните кредитори да закупят "доброволно" нови гръцки дългови книжа на датата на падежа на
старите

- Налагане на нов данък на банките в еврозоната, приходите от който да се използват за подпомагане на
Гърция
√ Кристалина Георгиева: Влаченето по корем е по-вероятно от повтаряне на глобалната рецесия
http://www.dnevnik.bg/intervju/2011/07/19/1126115_kristalina_georgieva_vlacheneto_po_korem_e/
Почти 2 години след като ГЕРБ спечели изборите и сформира правителство, за най-големите му успехи и
недостатъци, както и за икономическите рискове пред България разговаряме с еврокомисаря по
международно сътрудничество и реакции при кризи Кристалина Георгиева.
Какви постижения бихте откроили в икономическата политика на правителството?
- Най-голямото постижение е, че запази макроикономическата стабилност в България във времето, когато
това е особено ценно на фона на повсеместната икономическа криза. Това се трансформира в много стабилна
банкова система и е много добре, че се отнасяме консервативно в публичния сектор.
Имаме и по-спокойни условия за работа на частния сектор, отколкото в една съседна страна. Много малко са
държавите в Европа, чийто рейтинг се вдига в условията на криза, а това се случи в България. Натискът да се
отвори кесията беше и продължава да е много голям.
Второто постижение е , че това правителство увеличи усвояването на еврофондовете в един изключително
труден момент. Частните инвестиции намаляха в условията на несигурност и еврофондовете са много важен
източник за българската икономика.
След 18 месеца ще се вземе решение за новата финансова рамка на ЕС и това, което постигнем като
усвояване на фондовете днес и през следващите 18 месеца, ще е много важно, за да гарантираме добрия
потенциал за увеличаване на финансирането към България.
Колко сериозна е тази възможност, защото у нас има притеснение, че средствата на Кохезионния фонд ще
се пренасочат за иновации, а в тази сфера България изостава?
- Средствата за инфраструктура продължават да са значителни и в следващия финансов период. Да, парите за
иновации се увеличават, но от много по-малка база. Кохезионните фондове и фондовете за селско стопанство
остават водещите пера и към това се добавя обвързването на европейските страни от гледна точка на
транспортна, енергийна и информационна инфраструктура.
От гледна точка на географското си положение България може да предложи много конкурентоспособни
проекти и те да влязат в този нов инструмент. Ако гледаме абсолютните размери, сумите, на които България
може да разчита, ако се спазват сегашните темпове на усвояване, определено ще са по-големи, отколкото
през този период.
Предложеният бюджет е справедлив. Ние ще сме по-малко конкурентоспособни в иновациите, защото
тръгваме от по-ниска база, но имаме шанс и там да получим финансиране, ако използваме нашите
сравнителни предимства. За България е най-важно да се оправи инфаструктурата и околната среда, да се
подобри енергийната ефективност, да се участва в свързващите проекти в областта на енергетиката и
транспорта, за селските стопани също има възможност да получат по-големи субсидии.
Какви са шансовете за земеделските производители да получат субсидии, равни на западноевропейските
им колеги?
- Предстои да се свие разликата между това, което получават производителите в по-богатите и бедните
страни. По предварителни разчети е възможно земеделските производители да получават 70% по-големи
плащания спрямо сегашния програмен период и ние можем само да разчитаме на това финансиране, когато
покажем добра отчетност и способност да използваме тези пари.
Правителството съумя благодарение на работата на няколко министри да ни постави в позиция, в която други
страни искат да научат повече за българския опит и как сме успели от доста лошо положение да се
придвижим напред. Но това е процес, който трябва да продължи в същия темп в следващите 18 месеца, а
всяко отклоняване може да върне нещата назад.
Какво още можеше да направи кабинетът в икономическата сфера, за да се усети възстановяването и от
домакинствата, а не само от експортния сектор и през няколко макропоказателя?
- За хората е важно да има работа и поле за развитие на малкия и средния бизнес. За частния сектор е трудно
да дръпне заради тежката администрация, защото има проблеми на отговорността. Борбата с корупцията е
правилно нещо, но понякога създава парализа, защото и в администрацията, и в бизнеса има рефлекс да не
се прави нищо, за да не се сбърка.
Това е област, върху която правителството трябва да работи в остатъка на мандата си и да усетят хората, че
нещата вървят напред. Учебникарска истина е, че малките и средните предприятия създават най-много
работни места.
Но тук чувам от бизнеса, че в желанието да се пресече корупцията се създават ограничения, които малките и
средните предприятия, точно защото са малки, се затрудняват де преодолеят. Ще има въпроси, които
бизнесът поставя на правителството, но диалогът е изключително важен, за да може да се върви напред.

Ако сега Източна Европа и нововъзникващите пазари могат да се възползват от много по-ограничени
капиталови и инвестиционни потоци, какво още може и трябва да направи правителството, за да съумее
България да привлече по-голям дял от този ресурс?
- Най-логичният въпрос беше и остава този за административния потенциал. Какво може да не хареса човек в
нашата среда за инвестиции - данъците ни са ниски, но имаме много кусури, които биха попречили на
бизнеса.
Това са множеството процедури, проблемите от административен характер и усещането, че диалогът между
бизнеса и правителството невинаги гарантира, че се поставят правилните въпроси и се вземат верните
решения. Едрият бизнес си има платформи за общуване с правителството, но за малкия бизнес усещането е,
че има проблеми, които не се знае как може да бъдат решени.
Има усещане, че те възникват по субективен фактор, и това се усеща също и от чужди компании в България.
Върху това трябва да се работи, защото това е въпрос на промяна на култура на поведение, на капацитет, на
стимули. Това, на което му викаме административна реформа, не е проста работа.
А каква е опасността проблемите на Гърция да повлекат и България?
- Ние сме в съвсем различно положение от Гърция. Когато казвам на хората, че външният дълг на държавата
ни е 15% от БВП, те ме питат не искам ли да кажа 50% и не вярват, че може да е толкова нисък. Банковата ни
система е стабилна и няма опасност проблемите в Гърция да се пренесат у нас през нея.
Притеснителна е онази част от света, която не познава в детайли нашия регион, за която фактът, че сме до
Гърция, сам по себе си е достатъчен проблем. Даже в няколко статии името на България се появи в същия
контекст, както и това на Гърция, което е, честно казано, резултат на непознаване.
Но тези, които инвестират директно в България и си познават сектора, носят по-малък риск след себе си. Но
нека не забравяме, че в сегашните условия тези хора също трябва да привлекат капитал отнякъде на найдобра цена и да го вложат, където е най-сигурно. В този смисъл запазването на стабилността и покачването
на кредитния рейтинг е много важно за страната.
Как могат да се отразят на България бюджетните ограничения в ЕС и проблемите с дълга в САЩ, които ще
доведат по-малко ликвидност в големите икономики?
- България има голяма възможност за компенсиране на свитата ликвидност точно защото имаме много нисък
външен дълг. Не смятам, че ще се стигне дотам, но дори и да се стигне, в ръцете на правителството има
инструменти, с които да овладее такова свиване. Що се отнася до частния сектор, проблемът е, че пазарите са
толкова изнервени, че има по-голяма от обикновената доза нерационално поведение.
И така въпреки консервативното поведение на правителството и банковия сектор, както и добрите резултати
на експортно ориентираните компании, ние виждаме, че пазарите реагират ирационално. Живеем във време,
когато спречкване между политици може да доведе до голям стрес. Това означава, че за политиците в Европа
сега е времето да покажат ясно определен приоритет - да успокоят положението и да се върне
рационалността в еврозоната.
ЕС дава близо 20% от световния брутен вътрешен продукт. Европа има много солидна и здрава икономика,
солидни и здрави институции, има много подготвена работна сила и на тази основа имаме общата валута еврото. Проблемите идват от разноговоренето, противоречивите сигнали и е много важно да се понижи
нервността на пазарите.
А колко сериозен е рискът от повтаряне на глобалната рецесия и какви могат да са отраженията върху
България?
- Аз смятам, че световната рецесия няма да се повтори, но ще продължим с ниските темпове на растеж, с
отсъствието на динамизма, или това, на което му казваме влачене по корем. В момента очакванията на
хората и бизнеса са преобладаващо негативни. Хората пестят, така няма достатъчна инжекция, която да
отвори търсенето и да увеличи производството, и се постига точно обратният резултат на този, който бихме
искали.
Няма еднозначна рецепта. Ще спечелят решителните правителства като тези в балтийските републики, в
Швеция. Мерките там бяха много тежки, орязване на заплати и пенсии, но сега имат силно оздравени
икономики, както и вяра на хората, че най-лошото е в миналото.
В България първият опит за прокарване на единна политика в ЕС в областта на преките данъци удари на
камък, като против се изказаха и правителството, и парламентът. Колко сериозно е подкрепена тази идея и
какви са шансовете й тя да се наложи?
- Това не може да стане, без да се убедят страните, че е в техен интерес. Много важно е за България да
отстоява националния си интерес. Той е да запазим нашите елементи на привлекателност, тъй като се
конкурираме от по-ниска база.
Но нека не смятаме, че ние ще останем най-бедната страна завинаги, както и завинаги ще сме страната с найнисък административен капацитет. Аз приемам хипотезата, че в България ще се създадат по-добри условия за

малкия и средния бизнес, че ще се създадат и уважават повече правата на хората, което ще засили
демократичните институти и ще подобри условията за живот.
В тези условия данъците ще са важен конкурентен елемент, но няма да имат това уникално значение. Сега те
не трябва да се пипат, но ако България е по-богата и у нас има по-добри условия за работа на бизнеса и подобра администрация, може да си кажем, че искаме по-високи данъци, защото искаме да инвестираме
повече в образование и иновации. И в това няма да има нищо лошо.
Засега правителството е право и никой не може да ни задължи да променим данъчната си политика, освен
това не сме единствените с подобна позиция.
Основният ви ресор на еврокомисар отново остана в периферията на разговора. Какво всъщност ви
изненада в тази година и половина на този пост?
- Две неща. Първо, колко по-сериозни са рисковете за всички, не само за бедните страни. Аз започнах тази
работа с убеждението, че по-бедните държави са тези, в които природните бедствия и конфликти носят
огромни рискове и това трябва да е нашето внимание.
А Европейската комисия оказа хуманитарна помощ на Япония, техническа помощ на САЩ при разлива на
петрол, съдействие на Австралия при пожарите. Изненада ме, че в Европа за 10 години са умрели 100 хиляди
души от природни бедствия, че сме загубили 160 млрд. евро от природни бедствия за 10 години. Трябва да
сме много по- внимателни и към образованието и към икономическите и технически средства, за да сме поустойчиви към шоковете, които природата причинява и ще причинява все повече в бъдеще.
Второто, което ме изненада, е колко често в тези 18 месеца ние бяхме в положение да реагираме
едновременно на 3-4 кризи. Най-сериозната сега е гладът в Източна Африка. Няма универсално решение, но
тези кризи изискват специални решения и внимание. Например ислямистката групировка "Ал Шабаб" в
Сомалия беше обявил война на хуманитарните работници и те бяха избивани. Много малко хора, които не са
сомалийци, можеха да си позволят да работят в тази държава, която сега е най-трагичното място на света.
Но почна гладът и "Ал Шабаб" направи декларация, че ще допусне хуманитарни работници на своя
територия. Но когато ние подготвяхме нашето решение за Източна Африка, ние се подготвяхме да
изхранваме сомалийци в Кения и Етиопия. Но децата и възрастните хора измират, семействата се стопяват по
пътя. Ако не закараме помощта до тях, не можем да постигнем много резултати.
Но ако сега наистина "Ал Шабаб" даде тази възможност, ние трябва да имаме куража да се възползваме от
нея. Всичките спорове по останалите политики правят много трудно човек да се фокусира върху една криза.
А има ли нужда Европейският съюз от реформиране на системите и институциите, с които отговаря на
кризи и катаклизми, за да бъдат по-адекватни реакциите?
- В Европейската комисия сме избрали много разумен подход - работим с партньори, които сме оценели и
проверили. В различни ситуации техният подход ще е различен. Ние имаме почти 200 регистрирани
партньори и при всяка криза гледаме кой е на място. Половината хора от екипа, с който работя, а той е 600
души, са по горещите точки на планетата.
Те са очи и уши на данъкоплатците, но те могат да кажат дали Световната програма за изхранването или
УНИЦЕФ, или Червеният кръст са най-добрият партньор, с който да работим. Но е очевидно, че в свят, в който
хуманитарните кризи се увеличават, и не е без значение дали имаме сигурност, ние трябва първо да
изкарваме колкото може повече от всяко евро, което инвестираме и, второ, трябва да работим с новите
донори – с Турция, Русия, с Бразилия, с Китай, защото с повече богатство идва повече отговорност.
Сега бях в Русия, предстои ми да посетя Турция. Да работим с тях означава, че дори и някои въпроси да ги
виждаме по различен начин – например относно човешките права, главната ценност, която трябва да ни
движи, е хуманността.
Вестник Пари
√ Комисията по конфискация е внесла в бюджета само 8 млн. лв. за 5 години
http://pari.bg/static/pdf/pages/04.pdf
Вестник Класа
√ 100 млн. лв. дължат общините на строителни фирми
http://www.klassa.bg/news/Read/article/175637_100+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B2.+%D0%B4%D
1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D1%82+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%
D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D1%84
%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8
Над 100 млн. лв. дължат общините на строителните фирми, съобщи инж. Светослав Глосов, председател на
Управителния съвет на Камарата на строителите в България (КСБ), при представянето на строителния сектор

за 2010 г. и очакванията за 2011 г. Това са просрочени задължения за извършени текущи ремонти и зимно
поддържане на общинските пътища, но проблеми има и при управлението на средствата от общините.
„Много малко са местните власти, които нямат просрочени задължения“, каза пред „Класа“ Дора Янкова,
председател на УС на Националното сдружение на общините. И уточни, че не може да посочи общината най-голям длъжник . Според нея дори в Европа няма общини, които да си правят точна сметка на средствата.
По думите на Глосов обаче задлъжнялостта към сектора е една от причините за проблемите в него. По данни
на камарата електроразпределителните дружества също имат сериозни задължения към фирмите. За пример
той даде ЧЕЗ, която не е разплатила 168 млн. лева на строителните компании за извършени услуги. Оттам
обаче са направили план за разсрочено погасяване на вземанията до 2020 година. От ЧЕЗ пък казаха, че имат
5-годишен план – до 2016 г., за погасяване на този дълг.
През първите три месеца на годината има минимален ръст от 0,2 % на строителната продукция спрямо същия
период на миналата година, сочат данните на камарата.
От бранша сигнализират и за спад в обществените поръчки от началото на 2011 г. „Това оказва влияние найвече на малките и средните предприятия, които разчитат основно на търговете“, обясни Глосов. През първите
шест месеца т.г. са сключени 649 договора на обща стойност 863 млн. лв. В сравнение със същия период на
миналата година това е спад от близо 50 на сто. От организацията сигнализираха, че не се усвояват добре и
европейските средства. Според тях изпълнението досега е едва 10,9%. Въпреки това от КСБ очакват в края на
годината в сектора да има устойчив ръст.
По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) строителната продукция през 2011 г.
се оценява на 11, 739 млрд. лв., което е спад от 39% спрямо 2009 г., а спрямо пиковата 2008 г. той надвишава
50 на сто. Според статистиката на НСИ безработните в строителството през първото тримесечие на тази
година са достигнали 61 хил. души, което е с 19 на сто повече от същия период на 2010 г. По данни на
камарата безработните в сектора са 100 хил. души. „Причината за това е спадът на чуждестранните
инвестиции и по-малкото обществени поръчки, които са проведени“, обясни инж. Глосов.
„През 2010 г. се отчита втори пик на фирмите, които са отпаднали от строителния регистър“, съобщи доц.
Георги Линков, зам.-председател на камарата. По думите му финансовите отчети на фирмите се влошават.
През 2009 г. от регистъра отпаднаха 1280 компании заради липса на дейност, а техният брой за миналата
година достигна 578. Линков каза още, че браншът все още е в състояние на подводница, която излиза на
повърхността замалко, за да си смени кислородните запаси. Положителен ефект ще окажат промените в
Закона за обществени поръчки, които предвиждат включването на браншовата организация в тръжните
процедури.
***
Публикации за борбата със сивия бизнес
Вестник Монитор
√ НАП погна борсите за контрабанден зарзават
http://www.monitor.bg/article?id=299699
Данъчните от столицата започнаха вчера постоянни наблюдения в две от най-големите зеленчуковите
тържища в страната – в кварталите „Слатина“ и „Дружба“. Контролът ще бъде най-засилен в малките часове
от денонощието – между 2 часа през нощта и 10 ч. сутринта, когато основно се прави доставката. Всеки
камион, който влиза на територията на тържищата, ще бъде проверяван от съвместни екипи на агенцията по
приходите и МВР, съобщават от пресцентъра на НАП. На входовете и изходите на борсите има КПП-та, където
данъчни и полицаи следят за произхода на стоките, за контрабанден внос, както и за това дали се издават
документи за покупко-продажба. Екипите проверяват също така
данните от митническите декларации за внос
на стоките и протоколите за покупка на продукция от земеделски производители.
Проверките целят да се проследи дъмпинговият внос, който всяко лято срива реализацията на родна
продукция. Под лупа ще бъде поставено и движението на стоката от вноса до реализацията й на пазара.
Данъчните ще проверят също така дали търговците отчитат реалните обороти от продажбите.
Активното присъствие на инспекторите ще продължи до края на този месец, уточняват от приходната
агенция.
През миналата година проверките на НАП на стоковите тържища показаха, че нарушенията най-често са
свързани с липсата на документ за произход на стоката. Много често търговците обясняват, че нямат
документи за произход, защото са производители. Това обаче е напълно абсурдно, когато става дума за
продажба на тропически плодове и зеленчуци

които не виреят у нас. Случва се нашенски хитреци да се правят на земеделци, които отглеждат .... портокали
и банани.
По време на акцията инспекторите ще проследят дали служителите в борсите имат трудови договори, на
какво работно време са назначени, дали са осигурени на реалните си заплати и дали са платени
осигурителните вноски върху възнагражденията им.
Проблемът с вноса на храните с изтекъл срок на годност от Гърция ще постави земеделският министър
Мирослав Найденов по време на срещата си с министъра на развитието на селските райони и храните на
Гърция Костас Скандалидис в Брюксел. От колегата си той ще поиска повишаване на контрола на
продоволствията, внасяни от Гърция към България, уточниха от Министерството на земеделието и храните.
news.bg
√ 700 кутии цигари иззеха митничари от резервоар
http://news.ibox.bg/news/id_1663692913
Гранични полицаи иззеха близо 700 кутии контрабандни цигари на ГКПП- Промахон, съобщиха от
пресцентъра на МВР.
Снощи около 18 часа на ГКПП- Промахон при влизане в страната ни служители за "Противодействие на
незаконната миграция и контрабандата на акцизни стоки през границата" при ГПУ- Петрич спрели за
проверка лек автомобил "Фолксваген Пасат", управляван от И.П./30г./.
Там пътували още съпругата и детето му. По искане на граничните полицаи била извършена щателна
митническа проверка на колата.
В резервоара на автомобила били открити 598 кутии"Карелия слимс", 50 "Карелия ултима" и 40 "Мурати
слимс", без акцизен бандерол.
Автомобилът и цигарите са иззети от служители на Агенция "Митници" и оставени на съхранение в
Митнически терминал - Кулата. И.П. е задържан с полицейска мярка за 24 часа, уведомен е дежурен
прокурор. Образувано е бързо производство за престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК. Работата по случая
продължава.

