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А. Кои сме ние
Съюзът на работодателите в България (СРБ) е най-голямата организация на едрите и средните частни
предприятия в България. Основната цел на съюза е да защитава интересите на работодателите и да изразява ясно техните интереси пред обществото. Едновременно с това съюзът има амбицията, съчетавайки
енергията и възможностите на своите членове, да допринесе за развитието на икономиката и на държавата, така че тя да отговаря на стремежите и изискванията на всеки свой гражданин. Ние сме убедени, че
предлагаме формули, които съчетават по най-добрия начин както корпоративния интерес на членовете и на
организацията като цяло, така и интересите на държавата и на нейните граждани. СРБ е независима неправителствена организация, която действа в синхрон с интересите на обществото и зависи само от своите
членове, издържайки се единствено от членския им внос. Ние не сме политическа партия и никога не сме си
поставяли за цел да бъдем такава. Приемаме, че интересите ни изискват да бъдем на равно разстояние от
основните политически сили, като подпомагаме техните действия, насочени към напредъка на обществото
и на държавата. В същото време си даваме сметка, че големите отговорности, които демокрацията поставя
пред политиците, изискват все повече споделянето им с бизнеса като основен фактор на икономическото
развитие. За нас равноправното и почтено партньорство с политическите сили е много важно условие за
бързия напредък на страната.
Ние си даваме сметка, че когато политическите сили поемат обещания пред нас, избирателите, ние вече
имаме право да искаме гаранции, че тези обещания ще бъдат спазени. Така, ако реализацията им се забави
или отложи, авторът на неизпълнените обещания трябва да слезе от поста си. Това е подход, който според
нас следва да се приложи към всички изборни лица, защото само така би се гарантирал реализъм в обещанията и безусловен ангажимент за спазването им. Смятаме, че е недопустимо да се чака цял мандат, за да се
констатира, че едно правителство се е провалило или не е изпълнило обществения договор с избирателите.
Посоката на една политика става ясна много бързо и няма защо всички да търпят години последиците от
неблагоразумни или погрешни политически или кадрови решения.
От позицията на представителна за бизнеса организация и заедно с нашите партньори от Българската
международна стопанска асоциация (БИБА), колективен член на СРБ, ние искаме да кажем на българското
общество: В последните пет години ние чрез членовете на нашите организации удвоихме нашия бизнес
- произведена продукция и предлагани услуги. Искаме да помогнем на цялата икономика да направи същото.
Готови сме да споделим своя опит и ресурси за увеличаване на общественото богатство. В същото време
ясно и категорично заявяваме, че ще изискваме от следващото правителство, което и да е то, конкретни
действия, които да гарантират запазване на постигнатото досега и да увеличат скоростта на икономическо развитие.
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I. Ускоряване на икономическия растеж

Б. Нашата визия
Преди четири години в Проект 2005 СРБ поиска от
бъдещите управляващи конкретни действия, с които
България да се замогне, да укрепне и да гарантира
членството си в НАТО и Европейския съюз. Факт е, че
правителството реализира голяма част от нашата
програма. България днес е по-силна, по-богата, член
е на НАТО и предстои да стане член на Европейския
съюз. В резултат на поддържането на задоволителни
темпове на икономически растеж страната достигна състояние, в което може да погледне по-далеч в
бъдещето.
Сега България може да формира ясно националните си приоритети, които да предопределят
бъдещото й устойчиво развитие. Тази задача сме си
поставили в Проект 2010 - от позицията на компании, които създават над 2/3 от брутния вътрешен
продукт на България, да посочим на следващите правителства кое според нас е стратегически важно,
за да може нацията да реализира сравнителните си
предимства.
Нашият досегашен опит ни убеждава, че пълноценното използване на интелектуалния ресурс и
максималната концентрация на потенциала на страната ще ни позволят на 1 януари 2007 г. да влезем с
летящ старт в европейското семейство. На базата
на това, което ще съставим и ще изградим до 2010
г., ние ще подготвим бъдещето си за един много попродължителен период от време. В този смисъл правителството, което ще оглави страната през 2005
г., ще концентрира в себе си изключително много
надежди и упование и с подкрепата на всички нас се
надяваме то да направи историческите крачки и да
предприеме радикалните реформи, необходими да ни
приближат не само до правните и моралните, но и до
жизнените стандарти на средния европеец.

Това изглежда напълно възможно и реалистично.
Ние смятаме, че следващото правителство на страната трябва да набележи такива реформи, че към
2015 г. средният български гражданин да бъде толкова заможен, колкото средния португалски или гръцки
гражданин. За изпълнението на тази стратегическа
цел смятаме, че вниманието на изпълнителната и
законодателната власт трябва да се съсредоточи
върху следните приоритети

I. Ускоряване на икономическия растеж - удвояване
на БВП в следващите осем години.

II. Цялостна реформа на образованието - мисъл и

Ние смятаме, че следващото правителство на страната трябва преди всичко ясно и категорично да си
постави цел за икономически растеж от минимум 8% годишно. При това да набележи такива реформи, че този
растеж да бъде неотстъпно следван в рамките на следващото десетилетие.
Целта ни с Проект 2010 е да поискаме от политическите сили както обещание, че ако те съставят следващото правителство, ще поддържат растеж от минимум 8% годишно, така и гаранции, че ако независимо от
обстоятелствата растежът спадне под тази цифра, правителството ще подаде оставка. В името на тази
цел ние предлагаме и нов пакет от реформи и сме готови да съдействаме на политическите сили, за да бъде
проектът включен в техните програми и реализиран в интерес както на бизнеса, така и на обществото.
Предлаганите от нас реформи не обхващат всички сектори на общественото, икономическото или социалното развитие. Но ако те бъдат подкрепени или приложени, убедени сме, че ще доведат до постигане на набелязаната цел. Те ще позволят с 8% средногодишен ръст българският БВП да се удвои в следващите 8 години.
Това ще даде смисъл на усилията на поколението, което изстрада прехода, и ясна перспектива за бъдещето
на всички.

грижа за най-ценния капитал на България - хората.

III. Повишена социална загриженост - решаване на
сериозните структурни проблеми в пенсионното и
здравното осигуряване.

IV. Укрепване на държавата - само силна държавност може да гарантира върховенство на закона,
вътрешен ред и сигурност, силно културно присъствие и единство в етническото разнообразие.

През 2004 г. по показателя БВП на глава от населението България достигна нивото от 1989 г. Освен знак
за край на прехода този факт е добър повод да си дадем сметка къде е страната спрямо средното европейско
равнище. В края на 2004 г. България ще бъде едва с 30% от БВП на глава спрямо Европейския съюз. Ако икономическият растеж е 8-9% средногодишно, за да достигнем Европейския съюз, ще ни трябват 25 години. Ако
реалният ръст на БВП е 4-5%, колкото е в момента, ще ни трябват поне 45 години. Понеже надали някой би
искал и следващите две поколения да живеят като второ качество европейци, всички трябва да се ангажираме
с целта растеж над 8% годишно.
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Конкретни секторни политики
Смятаме, че ние и сега бихме имали такива темпове на растеж, ако Проект 2005 беше реализиран изцяло и
ако корупцията, престъпността, ниската производителност на труда, сивата икономика, лошото управление
на някои държавни дейности и други негативни явления не отнемаха от обществото няколко изработени, но
ограбени от него процента от брутния вътрешен продукт.
Ускоряването на растежа е възможно единствено ако следващото правителство възприеме принципно нов
подход за реализиране на икономическата политика, основан на принципа пазар навсякъде, където е възможно,
държава само там, където е необходимо. Едно от доказателствата за намеренията в тази област би било
поемането на задължение от следващото правителство да намалява постепенно частта по разпределяния от
държавата брутен вътрешен продукт, така че към края на мандата му той да не е повече от 33%. Останалата
част следва да се разпределя от тези, които го създават.
Ускоряването на растежа не може да бъде постигнато без координация на всички важни политики и институции по отношение на:
|
z запазване на политическата стабилност и външнополитическата ориентация на страната
|
z синхрон в трите основни макрополитики - фискална, парична и търговска
|
z ефективност на подкрепящите политики - данъчна, регулаторна, околна среда, труд и човешки ресурси,
интелектуална собственост, образование, наука, технологии
|
z подобряване на средата за бизнес
|
z съдействие за повишаване конкурентоспособността както на икономиката като цяло, така и на отделните сектори, отрасли и ко мпании.
Системният подход и изглаждането на противоречията между политиките на отделните ведомства и
институции може да доведе до подобряване на средата за бизнес и повишаване конкурентоспособността на
икономиката.
Ключова в българската действителност е ролята на фискалната политика. Практиката в България е тя да
бъде провеждана сама за себе си, без да е подчинена на дългосрочните национални цели и приоритети (често
поради липса на такива). В страна с валутен борд като нашата бюджетът е основното оръжие на политиците
за промяна и без подкрепата на фиска, всяка друга политика би останала на хартия и в сферата на пожеланията.
Ние ще подкрепим и мерките, които правителството би взело за увеличаване на износа и намаляване на
дефицита в търговския баланс.

1. Финансов сектор.
Запазване на фиксирания курс на лева към еврото до присъединяването към Европейския валутен
съюз (и приемане на еврото за национална валута) е
наскоро обявената стратегия на БНБ и сегашното
правителството. Ние подкрепяме това политическо
решение. Важно е обаче да има пълен политически
консенсус по тази стратегия, за да може да отпаднат всякакви спекулативни очаквания и бизнесът
спокойно да може да планира в средносрочна перспектива. Според нас отсега всички основни политически
сили трябва ясно да заявят позицията си по този
въпрос, което ще бъде от изключително значение за
формиране на очаквания и запазване на финансовата
стабилност в следващите пет години.
В същото време искаме ясно да подчертаем, че
скъпият лев вече е проблем за българската икономика и особено за нашия износ в някои силно конкурентни сектори на международния пазар. Подкрепяйки
запазването на фиксирания курс, ние призоваваме
бъдещите управляващи, които и да са те, да продължат с оттеглянето на държавата от икономиката
и с подобряване средата за бизнес. Това се изразява
преди всичко в продължаване политиката по намаляване на данъчноосигурителното бреме, намаляване
регулативната намеса и пряка инфраструктурна
подкрепа за стратегически важни проекти. Основен
приоритет трябва да бъде спирането на растежа на
търговския дефицит.
Само така българската икономика въпреки проблемите, идващи от фиксирания курс, ще остане
конкурентна и ще може да ускори темповете си на
развитие. Тук е мястото да отбележим, че сме кате-
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горично против опитите на МВФ да наложи политика
на рязко ограничаване на кредитирането. Това автоматично води до забавяне на икономическия растеж.
Мерките, предлагани от фонда, могат вместо ограничаване на потребителските кредити да доведат
до спиране на инвестиционното кредитиране, което
би било стратегическа и недопустима грешка.
Банковата реформа в България завърши успешно. Нужно е обаче продължаване усилията в посока
насърчаване на небанковите спестовни институции
- пенсионни, здравни, взаимни фондове, фондове за
имоти. Въвеждане статута на инвестиционни банки
също е ключово за нуждите от финансиране и преструктуриране, които голяма част от българските
предприятия имат.
Един от проблемите във финансовата сфера продължава да бъда междуфирмената задлъжнялост и
задлъжнялостта към бюджета от минали периоди.
Много предприятия са в дълг на бюджета най-често
като наследени стари задължения, които нямат реална възможност да платят в скоро време. В същото
време държавата е в дълг към своите граждани, обезщетени с компенсаторни инструменти, поради ниската цена на тези инструменти. В момента са издадени компенсаторни инструменти на стойност около
1.3 млрд. лева, сума, приблизително съпоставима с
неизплатените просрочени задължения към бюджета.
Ефективността на Агенцията за държавни вземания
е ниска и събирането на дълговете към държавата
върви бавно. Смятаме, че е справедливо да бъде разрешено предприятията да изплащат задълженията
си към бюджета с компенсаторни записи до пълното
изчерпване на последните. Това, от една страна, ще
даде възможност притежателите на компенсаторни
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инструменти да получат по-висока цена за тях, от
друга - предприятията ще могат да погасят задълженията си към бюджета на по-ниска цена, а, от
трета - към бюджета ще се насочат реално свежи
пари, получаването на които иначе се отлага във
времето или може да бъде причина за затруднения на
предприятията и загуба на работни места. И не на
последно място бюджетът ще погаси дълга към държателите на компенсаторни инструменти, на които
сега държавата не предлага нищо.

2. Селско стопанство
Селското стопанство на България продължава да
е в сериозна криза и все повече да се отдалечава от
модерно и ефективно организирания агросектор на
повечето страни в Европа. Резултатът от погрешно
проведената реформа и реституция на земята е раздробяване на собствеността на много и малки парцели.
Това не позволява развитие на модерно производство
и е предпоставка за липса на интерес от сериозни
инвеститори. Резултатът - огромни територии от
пустееща плодородна земя. Решението на проблема
е възможно чрез по-активното използване на пазарните механизми. Въвеждането на данък върху земята
и особено тежки данъци за необработваемата земя е
единствено възможният път за постепенното окрупняване на собствеността и предпоставка за модернизация на земеделското производство. Привличането
на сериозни чужди инвеститори не може да стане без
промяна на основния закон - да отпадне забраната
граждани на ЕС да купуват земеделска земя.
За нас развитието на екологичното земеделие е
една от основните ниши, с които България би могла
да се наложи както в европейския, така и в глобалния пазар. В ЕС няма друга държава, в която да има
толкова много обработваема земя, способна да про-

извежда екологично чисти продукти. Ние разполагаме
с изключително благоприятни предпоставки и можем
единствени в ЕС да разгърнем индустриално организирано производство на тези продукти за пряка
консумация и преработка. Средно в ЕС екологично
чистите земи са между 3 и 8% от обработваемата
земя, докато у нас над 40% от почвите са пригодни
за това производство. Тази предпоставка изисква
също следващото правителство да вземе незабавни
мерки, за да не се допусне замърсяване на тези почви
и държавата ни да се лиши от ресурса, който също е
уникален в Европа.

3. Околна и жизнена среда
СРБ е за запазване на баланс между постигането
на икономическите цели и нарастващите екологични
тревоги. Ние вярваме, че икономическите стимули
за ползване на чисти технологии са по-добри за
околната среда дори от най-строгите регулации или
ограничения.
Бъдещите управляващи трябва да въведат пазарното начало в опазването на околната среда и да
развият пазара на квоти за вредни емисии. Така
големите замърсители ще бъдат стимулирани да
инвестират в пречистващи съоръжения и нови чисти
технологии.
Правителството трябва да насърчи данъчно
използването на енергоспестяващите технологии и
възстановяеми енергийни източници.
Бъдещите управляващи трябва да решат тежкия
проблем с отговорността за миналите замърсявания, която по закон държавата носи. Нерешаването
на проблема с миналите екологични щети практически прехвърля от държавата към приватизираните
фирми един огромен задбалансов пасив, който спъва
тяхното бъдещо развитие.

България е утвърдена туристическа дестинация,
но тя има и огромен потенциал, сравним с този на
Египет и Гърция, за развитие на исторически и културен туризъм. Тук се е развила една от най-древните
култури в Европа, която може да покаже на всеки как
се заражда и започва развитието си европейската
цивилизация. Основен двигател в сектора туризъм е
частната инициатива. Това не означава, че държавата и общините може да абдикират и да се откажат
от изпълнението на задълженията си, които са свързани с изготвянето на застроителните планове и
изграждането и поддръжката на инфраструктурата
в туристическите обекти.

5. Енергетика

2 0 1 0 :

|
z

Пътища
Смятаме, че правителството трябва бързо да
определи приоритетните транспортни потоци и да
даде основните на концесия, така че страната ни
до 2007 г. да изгради една много по-добра и развита
транспортна мрежа.
Инвестициите в инфраструктура са интересни и
привлекателни за частно финансиране. Там, където
интересът не е достатъчно висок, трябва да се
използват възможностите на публично-частните
партньорства. Смятаме, че ще е грешно и неизгодно
за данъкоплатците, ако държавата се нагърби сама,
само с публични средства, да финансира модернизацията на инфраструктурата.
|
z

Ние смятаме, че атомната електроцентрала в
Белене трябва да се построи, защото повишаването
на цените на енергоизточниците в световен мащаб е
трайна и постоянна величина и България като вносител на енергоизточници трябва да бъде в максимална
степен независима от вноса на подобни източници и
със собствените си енергийни мощности да участва
в европейската енергийна система.
България трябва последователно да разработи
и реализира стратегията си по превръщането на
страната в най-важния играч на регионалния пазар
на производство и пренос на енергоносители.
Приватизацията и либерализацията в енергийния
сектор трябва да продължат, като се гарантират
конкурентни цени за бизнеса и достъп на все поширок кръг консуматори до директните производители или до възможности за директен внос на енергоносители.
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6. Инфраструктура

4. Туризъм

Б ъ л г а р и я

-

с и л н а

Строителство и недвижими имоти
Най-динамичният сектор в българската икономика
в момента са имотите и строителството. България
има уникалния шанс да стане събитие в европейския
пазар на имоти, комбинирайки едновременно чужди
купувачи от Западна Европа, Централна и Източна
Европа и Русия и Украйна.
За да насърчи развитието на пазара, държавната реакция би следвало да се фокусира в следните
мерки:
|
z развитие на въздушните връзки от и към София,
Варна и Бургас и европейските столици
|
z изграждане на инфраструктура в ключовите за
бизнеса територии по Черноморието и планинските
курорти
|
z създаване на ясни, строги, но не ограничителни
за бизнеса екологични и градоустройствени правила,
които да се спазват от всички и да гарантират
качеството на жизнената среда и нивото на предлагания продукт.
и к о н о м и к а ,
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II. Реформа на образованието
7. Трудови отношения
и социална политика
Ние многократно сме се обявявали за съвършено
нов Кодекс на труда, който да регламентира новите
отношения между работници и работодатели. Ние
изхождаме от обстоятелството, че двете страни не
са противопоставени една на друга, като всяка гледа
да отнеме от другата по-голяма част от съвместно
създадения продукт, а гледаме на работниците като
на партньори в по-ефективното и конкурентоспособно производство, за да засилваме позициите си на
световния пазар. Затова трудовоправните отношения между тях трябва да се изграждат по нов начин,
на основата преди всичко на механизми за гарантирани гъвкавост на пазара на труда, дерегулация и
децентрализация на социалния диалог.
Един от основните приоритети на Съюза на
работодателите в това отношение е да се изградят по места в предприятията работнически съвети, които да бъдат прекият представител, събеседник и партньор на работодателя при решаването
на конкретните въпроси на самото предприятие.
Смятаме, че тези работнически съвети имат правото сами да преценят, дали да се присъединят към
даден профсъюз и ако решат - отново сами, без вън-

шен натиск, да изберат кой отговаря най-добре на
техните интереси и кой би ги защитил по възможно
най-достоен начин. Смятаме, че при тези условия
цялостната реформа на КТ изглежда вече остаряла и подкрепяме провъзгласяването на правото на
свободно договаряне на работниците с работодателите по желание на работника. Тоест приемаме, че
всеки трябва да има правото да избира дали да бъде
назначен по КТ с неговите права и задължения, или
би искал свободно да договори с работодателя условията и сроковете, при които ще бъде наеман, разбира се, при пълно спазване на европейските директиви в тази насока. Смятаме също, че социалната
политика трябва да бъде много по-диференцирана,
като се отдават повече помощи на тези слоеве,
които нямат друг източник на доходи, като инвалиди, пенсионери, болни и възрастни, самотни майки
и др. Смятаме, че държавата трябва да подкрепя
тези, които могат да работят, но не успяват, като
заедно с работодателите намери начини да предложи на всеки работа и възможности за повишаване на
квалификацията. И последно, смятаме, че държавата
трябва рязко да намали и да преустанови в отделни
случаи помощите за тези, които имат възможност
да работят, но предпочитат да живеят на гърба на
обществото.

Нашето образование се нуждае от радикална
реформа, която изоснови да промени неговата философия и да го доближи максимално до изискванията
на обединена Европа за преминаване към икономика
на знанието. Петнадесет години българската образователна система подготвя чираци. Най-доброто
от нашите традиции в образованието е загърбено. Ролята на учителя непрекъснато намалява. От
престижна тази професия се превръща в символ на
посредствено кариерно развитие. Това налага да се
извърши цялостна преквалификация и атестиране на
преподавателския състав както в началното, така
и в средното и висшето образование. Заплащането
на преподавателите трябва да се постави в пряка
връзка със способността им да отговорят на новите изисквания. Тук не става дума само за по-широко
използване на информационните технологии и подобряване на езиковата подготовка на учащите, а преди
всичко за преместване на “центъра на тежестта”,
за промяна на парадигмата на българското образование:
|
z от преподаване на ”абсолютни истини” и изискване за запаметяване на факти към култивиране на
умения за самостоятелно търсене на необходимата
информация и способности тя да бъде критически
анализирана с оглед търсене на собствени пътища и
формиране на нови знания
|
z от изискване за прекомерен респект към личността на преподавателя към отношения между
равни, в които ролята на преподавателя е да подпомогне и улесни учащия и да го подтикне към продъл-
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жаващо учене през целия живот
|
z преход към системи за оценка на резултатите
по обективни критерии (тестови системи и други
доказали резултатността си европейски и световни
практики)
Образователната реформа на практика трябва
да утвърди задължителното средно образование за
всеки български гражданин и да даде възможност,
включително чрез кредитни инструменти, на всеки,
който има способности, да завърши висше образование и да придобива научни степени. Образованието
да включва в себе си и възпитанието на младите
хора, така че те да не се чувстват различни от
връстниците си в ЕС.
Българското образование трябва цялостно да се
преориентира с оглед реализиране на Лисабонската
стратегия. За целта трябва да се разшири неговата
работна задача. Наред с подобряване качеството
на предметното обучение (в т.ч. чрез интегриране
информационните технологии и придобитите умения по чужди езици в учебния процес) се добави и
задачата за формиране на личности - хора със самочувствие и социални умения - активни и отговорни
участници в обществения живот. Хора с житейска
позиция, готови да направляват собствената си
съдба и да бъдат конкурентоспособни в условията на
обединена Европа. Българската икономика има нужда
от проактивни, мислещи, независими и търсещи
успеха млади хора.
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III. Повишена социална загриженост
1. Пенсионна реформа
Системата на пенсионно осигуряване в България е неефективна, несправедлива и при сегашните демографски тенденции ще катастрофира след не повече от 10-15 години. Необходимо е още сега да започне реална
промяна в системата на пенсионното осигуряване, която трябва да се основава на следните принципи:
|
z Капитализиране на НОИ с приходите от приватизация и излишъците от бюджета. Този процес ще представлява своеобразна реституция на пенсионните фондове, изпразнени по времето на социализма, и ще бъде
компенсация за усилията на сегашните пенсионери в създадената стойност тогава. Сега имаме уникален шанс
за подобна транзакция и не трябва да го пропускаме като нация.
|
z Рязко увеличаване ролята на втория и третия стълб на пенсионната система, за да се даде шанс на
активните сега поколения да не зависят от бюджета след пенсионирането си. Това може да стане чрез пренасочване на по-голяма част от пенсионните осигуровки към частните фондове и пакет от привлекателни
данъчни облекчения, които да стимулират доброволното осигуряване.
|
z Активно управление на капитала на НОИ от професионални организации - в страната и на международните пазари, с цел максимална доходност при минимален риск. Промяна в регламента за инвестициите на частните фондове, така че да им позволи да постигат по-добра доходност за своите акционери.
Погледнато дългосрочно, пенсионната реформа трябва да създаде система, при която държавата чрез НОИ
ще набира осигуровки само върху минималния доход (минималната работна заплата) и ще гарантира на всеки
минималната пенсия за покриване на основните нужди. Извън това всеки трябва да има възможност да влага
разликата, която ще му остане, в спестявания, застраховки, частни пенсионни фондове с висока доходност,
недвижими имоти или където намери за добре.
Освен това мерките в пенсионната реформа трябва да балансират между две важни цели - устойчиво повишаване нивото на пенсиите и намаляване на нивото на пенсионните осигуровки. Високото осигурително бреме
е един от най-сериозните дефекти на бизнес средата в България.

2. Здравна реформа
Сегашният модел на здравно осигуряване с една квазидържавна институция - здравна каса, се провали
напълно. През последните години систематично беше доказано, че така не могат да се гарантират нужните
здравни услуги на населението, непрекъснато се възпроизвеждат едни и същи корупционни схеми, качеството
на предоставяните здравни услуги е трагично, мотивацията на осигурените да правят вноски е нулева. Поради
всичко това СРБ смята, че само радикална здравна реформа може да върне доверието в системата и да повиши
качеството на услугата. Нейните основни принципи трябва да са:
|
z На базата на част от досегашната здравна вноска здравната каса трябва да запази ограничени функции
и да предлага ограничени базови здравни услуги, с които да се гарантира определен минимум и покриването на
основните здравни рискове.
|
z В сферата на държавното здравеопазване трябва да останат ограничен брой лекари и ограничен брой
болници, достатъчни, за да предложат базовите услуги.
|
z Здравната каса трябва да даде приоритет на генеричните лекарствени форми, като делът на този вид
лекарства, заплащани от касата, трябва да е не по-малко от 70%.
|
z Другата част от здравните заведения трябва да се приватизира, за да се стимулира конкуренцията
между отделните болници и да се даде възможност за избор от страна на пациентите.
|
z Част от сегашната здравна вноска да се насочи към частни здравно осигурителни фондове, с което да
се покриват допълнителни по-сложни здравни услуги и процедури и допълнителните здравни рискове.
|
z Трябва да се въведат стимули за доброволно здравно осигуряване, за да се ускори натрупването на ресурс
в частните здравни фондове.

Стратегическата цел е да се легализира съществуващият черен пазар на здравни услуги, да се даде правото на избор на пациента, да се гарантира конкуренцията между отделните здравни заведения. Освен това
трябва да се преустанови изключително порочната и обидна и за двете страни - пациент и лекар, корупционна
практика в момента. По същество системата и сега е приватизирана, но неофициално. Поради отказа на
политиците да направят това легално и публично голяма част от българското здравеопазването продължава
да е в сферата на сивата икономика.

П р о е к т

14

2 0 1 0 :

Б ъ л г а р и я

-

с и л н а

и к о н о м и к а ,

з а м о ж н и

х о р а

15

IV. Укрепване на държавата
1. Институционално устройство
Антикорупционната политика няма видими резултати. Държавната администрация не е поставена в
услуга на бизнеса и населението. Запазват се бюрократичните бариери. Вместо да се съкращава административният апарат, се наблюдава тенденция
към създаване на нови ненужни структури. Буксува
реформата за обслужване на едно гише. Не се наблюдават решителни мерки за ограничаване на разрешителните и регистрационни режими. Нараства
броят и размерът на таксите, събирани от администрацията, и тяхната несъразмерност с реално
осъществената услуга. Въпреки някои положителни
промени обществените поръчки остават основен
източник на корупция. Процедурите са непрозрачни,
не се подават на контрол и продължава практиката
на изготвянето на заданията a la carte, за да се предопредели победителят.
Освен реално извършените огромни разходи понятието електронно правителство остава във виртуалния свят.
СРБ настоява следващото правителство да възприеме нова кадрова политика за обезпечаване на
компетентна и ефикасна държавна администрация,

която да гарантира адекватно прилагане на законите в страната. Същевременно то трябва да
осигури на висшето държавно ръководство достойно заплащане по международните стандарти, с
което да гарантира обективно вземане на решение
и да стимулира неподкупност. Това ще спомогне за
принципност и последователност при решенията на
висшите държавни служители, което е в интерес на
бизнеса и обществото.
Постепенно трябва да се премине към прехвърляне на дейностите по обслужване на гражданите и
фирмите на външни изпълнители (аутсорсинг). Това
е най-сигурната гаранция за повишаване качеството
на услугите и прекратяване на корупционните практики.
Необузданата криминална престъпност поставя
под въпрос способността на правителството да
гарантира личната неприкосновеност на гражданите. Ежедневните посегателства над частната собственост, безнаказаният трафик на хора, наркотици
и контрабандата на стоки хвърлят сянка на съмнение
за политическо покровителство. Правозащитните и
правоприлагащите органи се превръщат в статистически ведомства, отчитащи броя на престъпленията и ръста на престъпността.

СРБ настоява:
следващото правителство публично да декларира отказ от предоставяне на политически чадър за
престъпниците
|
z да обяви нулева толерантност към корупцията
и престъпността
|
z да премине към реални, спешни и радикални действия срещу престъпността във всичките и форми.

но изнесените капитали, които са напуснали страната под натиска на държавния рекет.
Съдебната система и изпълнителната власт
действат мудно и не могат да защитят ефективно
живота, здравето и собствеността на предприемачите и гражданите, правата на кредиторите пред
тези на длъжниците. Чувството на безнаказаност
доминира в обществото ни.

Следващото правителство трябва да постави
за свой приоритет въпроса за сигурността - както
личната, така и сигурността на капитала. На политиката на ограбване от страна на държавата на
частните предприятия трябва да бъде сложен край.
Единствено безусловните гаранции за неприкосновеността на частната собственост и личността
могат да доведат до легалното завръщане на легал-

СРБ изцяло подкрепя оценките на ЕС за състоянието на сектора “Правосъдие и вътрешни работи” в
България. Без дълбока и реална реформа на съдебната
власт България не може да отговори на предизвикателствата, които ще отправи членството в ЕС.
Само по този начин може да се избегне прилагането
на защитната клауза, предвиждаща отлагане с една
година на членството ни в ЕС.

|
z

2. Култура
Смятаме, че българската култура е в много неравностойно положение. Като един от символите на българския дух тя ни осигурява достойно влизане в ЕС и самочувствие сред останалите европейски страни. От тази
гледна точка ние сме на мнение, че дейците на българската култура трябва да бъдат подкрепяни и подпомагани. Смятаме, че материализирането на тази помощ изисква да се облагат с 10% такса за адаптация към
българските условия всички чужди аудио-визуални продукти и преводната литература, като таксата не минава
през държавния бюджет, а се събира и разпределя от съсловните организации. Така, ако всеки един филм, който
се разпространява по кината или на магнитни или други носители, се обложи с 10% такса, тези пари следва да
отидат за развитието на българските кино и театър. Ако чуждата преводна литература се обложи с такса
от 10%, тези пари следва да отидат за развитието на българската литература. Ако чуждите музикални произведения на дискове и касети се обложат с такса от 10%, парите ще отидат за развитие на българската
забавна, симфонична и народна музика. Така нашата култура ще получи мощен финансов стимул и възможности
да се изяви достойно при влизането ни в ЕС.
П р о е к т

16

2 0 1 0 :

Б ъ л г а р и я

-

с и л н а

и к о н о м и к а ,

з а м о ж н и

х о р а

17

3. Групи в неравностойно положение
В България политиката на редица политически сили игнорираше проблема с ромите и другите малцинствени етнически групи. Причината за много високата престъпност сред ромите е преди всичко нежеланието на
политиците те да бъдат интегрирани в обществото и да им се даде възможност да бъдат самостоятелни,
равноправни, независими и почтени членове на това общество. Вместо това те бяха натикани в гета, стандартът им на живот е в рязък контраст със стандарта на средния българин, което още повече ни раздалечава
и поставя много големи предизвикателства и опасности пред обществото, особено в периода след приемането ни в ЕС. Затова е необходимо до края на 2005 г. да се формулира с помощта на европейските институции
политика за постепенно интегриране на ромите в обществения живот, като бъдат поощрявани всички тези,
които показват възможности и желание за развитие. Всички български граждани от ромски произход трябва да
почувстват, че обществото се грижи за тях и се стреми да подпомага тези, които имат желание да вървят
напред. В това отношение ромите могат да бъдат преимуществено обвързани в дейности, които традиционно
са развити в техните общности, да им се осигурят възможности за развитие в музиката, танците, търговията, животновъдството, земеделието и т.н. Но е абсолютно необходимо на всички стъпала на общественото
развитие и във всички области да има равноправно присъствие на роми българи. Много добър пример в това
отношение ни дават, както Франция и други страни от ЕС с интеграцията преди всичко на арабите и африканците, така и Съединените щати с цялостната интеграция на чернокожите американци в обществото.
Същевременно тези роми, които не желаят да се съобразяват със закона и го престъпят, следва да бъдат
наказани с цялата му строгост. Култивирането на чувство за ексклузивитет е недопустимо и пречи в не помалка степен на интегрирането на тези хора в обществото.
Ние смятаме, че българските власти трябва активно да използват и незабавно да приложат този доказал
възможностите си опит.

С Проект 2010 Съюзът на работодателите в България не предлага панацея за несъвършенствата или всеобхватна програма за забогатяване на страната и гражданите й. В този документ са включени предложения,
изпълнението само на които би позволило реализирането на нашите приоритети - минимум 8% годишен икономически растеж, цялостна реформа на образованието, подобряване ефикасността на социалната отговорност чрез сериозна пенсионна и здравна реформи и укрепване на държавността. В отделни сектори нашите
предложения допълват съществуващите програми и политики, като отразяват специфичните интереси на
работодателите в България. Убедени сме че съществуват още много резерви, разкриването на които ние ще
поощряваме и през следващите години, за да можем да ги представим в синтезиран вид на бъдещото правителство на страната. Работодателите като основна движеща сила на прехода към пазарна икономика и на
приобщаването към европейските ценности са най-силният генератор на подобни идеи за ускорено развитие
на държавата и обществото. Ние искрено се надяваме, че следващото правителство ще ги вземе предвид и
ще продължи на тази основа ползотворния диалог с бизнеса, започнат с Проект 2005, и надяваме се успешно
развит и продължен с Проект 2010.
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