
 

 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Класа 
 
√ Изборите в Европа отприщиха червена вълна на борсите 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/203159_%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0
%B2+%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B8%D1%
85%D0%B0+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B0+%D0%
BD%D0%B0+%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5 
Резултатите от вота за президент във Франция и парламентарните избори в разтърсената от дълговата криза Гърция 
отприщиха червена вълна на борсите. Във Франция очаквано бе избран социалистът Франсоа Оланд, който спечели с 
обещания за край на политиката на затягане на коланите. Страхът на инвеститорите обаче бе провокиран по-скоро от 
наказателния вот срещу партиите, договорили спасителните пакети в Гърция. Големият удар бе за ПАСОК, които 
управляваха по време на първата спасителна програма от 2010 г. След това влязоха и в коалицията, договорила втория 
пакет на цената на сурови бюджетни икономии. ПАСОК получи едва 13,18% от гласовете, или 41 места в парламента, и 
останаха трета политическа сила, изпреварени от радикално левите от „Сириза“ с 16,78% (52 места). Най-много гласове 
получи „Нова демокрация“ - 18,85% (108 места в парламента)... Новото политическо домино в южната ни съседка отново 
върна на дневен ред за инвеститорите риска страната да не спази ангажиментите по спасителните програми и да 
отприщи дълговата криза в Европа. 
Червената вълна на борсите тръгна от Азия. Индексът MSCI Asia Pacific се понижи с 2,4%, достигайки най-ниското си ниво 
от три месеца. Японският индекс Nikkei потъна с 2,8%. По късно спадът се прехвърли в Европа, макар и по-скромен. 
Германският DAX се понижи с 0,16%, а френският CAC40 в следобедната сесия се покачи с 1,1%. При старта на търговията 
зад Океана Dow Jones се понижи с 0,23%, пониженията за S&P 500 и Nasdaq бяха по-скромни. 
Атинската борса отчете срив от близо 7%, като най-много поевтиняха акциите на банките. 
Според икономиста Нуриел Рубини резултатът от изборите в Гърция може би ще остави страната извън еврозоната през 
следващата година. „Гърция е в политически хаос в момент, когато кризата се превръща в отчаяние. Страната прилича на 
изоставен влак, който върви към фалит и излизане от еврозоната“, смята експертът. И допълва, че двете големи партии в 
Гърция, заради програмата на тройката кредитори и на своите политици за оставане на страната в еврозоната, са 
получили само 33% от гласовете, докато радикалната левица и крайната десница са събрали 66%. Според Citigroup 
рискът Гърция да излезе от еврозоната в следващите 12-18 месеца е скочил от 50% преди изборите на 75% сега. 
Междувременно от МВФ и Европейския съюз призоваха новоизбраните политически сили да спазят ангажиментите по 
спасителната програма. От фонда дори заплашиха да замразят траншовете, ако не бъде постигнато споразумение между 
политическите партии за налагане на още мерки за икономии. До края на юни новото правителство в Атина ще трябва да 
договори с ЕС, МВФ и ЕЦБ детайлите за бюджетни съкращения за 11,5 милиарда евро. За тази цел в следващите 
седмици в южната ни съседка трябва да пристигнат представители на „тройката“. “Готови сме да се върнем в Гърция 
само ако новото правителство е готово да финализира споразумението за рязане на разходи“, е коментирал 
представителят на фонда, цитиран от Dow Jones. От Европейския съюз също са категорични: „Програмата е единственият 
път напред за Гърция и всякакви предоговаряния ще бъдат много много ограничени.“ "Смятаме, че Гърция трябва да 
остане част от еврозоната, но всеки сам носи своята отговорност тук", пък посочи говорителят на Европейската комисия 
за икономическите въпроси Амадеу Алтафаж. 
 
Вестник Капитал дейли 
 
√ Нова агенция за електронното правителство предлага президентът 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/05/07/1822621_nova_agenciia_za_elektronnoto_pravitelstvo_pred
laga/ 
Президентът Росен Плевнелиев предложи да се създаде нова агенция, която да отговаря за координирането, 
финансирането и всички други дейности по въвеждането на електронно правителство в България. 
"Агенцията може да е под шапката на транспортното министерство, с отговорен заместник-министър и да е с ясни 
източници на финансиране и план за работа", каза Плевнелиев, който заедно с вицепрезидента Маргарита Попова 
отчете свършеното за стоте дни от началото на мандата им. 
Липсва център 
По думите му в момента има три структури, които отговарят за внедряването на електронните услуги. В същото време 
всяко министерство харчи от бюджета си за развитие на информационни услуги, които обаче не са координирани 
помежду си. "Работата по електронното правителство ще отнеме години и трябва единна централизирана структура, 
която да носи отговорността и да отчита година по година свършеното, за да имаме електронни услуги", заяви 
Плевнелиев. 
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Това не е първото изявление на президента по темата. Само преди броени дни по време на заседание на Съвета по 
конкурентоспособност и инвестиции той предупреди, че електронното правителство може и да се провали, тъй като не е 
ясно кой точно носи отговорност за него. В отговор от транспортното министерство заявиха официално, че от септември 
2011 г. действа Съвет за електронно управление, председателстван от премиера, в който влизат и петима министри. 
Бавно и безславно 
За дигитална администрация в България се говори повече от десет години, но все още предлаганите услуги от 
администрацията се броят на пръсти. След заплахата на Бойко Борисов от октомври 2011, че ще има уволнения, ако до 
шест месеца няма напредък, преди месец най-после бяха отворени офертите по проекта "Развитие на 
административното обслужване по електронен път". Той е финансиран с 15 млн. лв. европейски средства и до  февруари 
2013 г. трябва да свърже редица регистри, както и да развие нови административни услуги. Договорите с изпълнителите 
обаче все още ще не са сключени, тъй като тече срокът за обжалване. 
В петък по време на парламентарния контрол финансовият министър Симеон Дянков обяви, че ще бъдат разпоредени 
две спешни проверки по конкурса въпреки напредналата му фаза, тъй като има съмнения за неотстранени нередности в 
заданието. Това крие опасност разходите по него да не бъдат признати и възстановени, затова ще бъдат проверени 
както техническото задание, така и офертите на участниците в конкурса, уточни Дянков. 
 
√ Европейските банки складират парите си 
http://www.capital.bg/biznes/finansi/2012/05/07/1822745_evropeiskite_banki_skladirat_parite_si/ 
Някои от най-големите европейски банки са увеличили парите, които държат на сигурно място в централни банки, 
разтревожени от вероятността кризата на континента да се задълбочи и да им донесе по-големи проблеми, пише Wall 
Street Journal (WSJ). В края на март 2012 г. десет от най-големите европейски банки са прибрали общо близо 1.2 
трилиона долара кеш в централни банки по света, сочи анализ на изданието по информация от банките. Това е със 128 
млрд. долара повече, или 12% скок спрямо декември миналата година, и с 66 на сто повече в сравнение с края на 2010 г. 
Too big ...  
Изданието е изчислило данни за парите, държани в централни банки, на испанските Santander и Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, Deutsche bank в Германия, швейцарските UBS и Credit Suisse Group, френските BNP Paribas и Societe Generale и 
базираните във Великобритания Barclays, Lloyds и Royal Bank of Scotland (RBS) (виж графиките). 
След тримесечното размразяване по-рано тази година финансирането на междубанковия пазар показва признаци на 
ново сковаване. Европейските банки, които депозират средствата си в централни банки, вместо да кредитират с тях 
клиенти или да ги използват за други цели, се подсигуряват с достъп до ресурс за финансиране, ако неочаквано се 
появят проблеми за рефинансиране на задълженията им или при други спешни ситуации. 
Повече от 440 млрд. долара от увеличението на парите на десетте европейски банки от септември са средства от 
евтините тригодишни кредити, които Европейската централна банка отпусна на стотици банки през последните месеци 
(ЕЦБ направи два транша с тригодишни заеми на ниска лихва – бел. ред.). Замисълът на тези кредити беше да 
предотврати задаващата се ликвидна криза за банките, изпитващи затруднения при заемането на пари. Централните 
банкери и политиците се надяваха също с този ресурс да се внесе увереност и банките да започнат да кредитират 
повече, а те да изкупуват правителствените облигации, които кредитните институции държат, и така да се помогне за 
успокояване на икономиката и финансовите проблеми в Европа. 
Пазарите все още са нервни 
Вместо това последните данни на банките, разгледани от WSJ, показват, че банките до голяма степен са решили да 
"играят на сигурно". Изданието посочва, че испанската банка Santander е заела около 40 млрд. евро (52.3 млрд. долара) 
от ЕЦБ. В края на март Santander е имала около 112 млрд. евро в различни централни банки, увеличавайки ги от около 
97 млрд. евро три месеца по-рано и 86 млрд. евро година по-рано. От Santander са отказали коментар, посочва WSJ. 
"Приоритет номер едно е да се запази сигурността на банките през този труден и опасен период", коментира Брус ван 
Саун, финансов директор на RBS, чиито резерви от пари в брой в централни банки са нараснали до 82 млрд. паунда 
(132.4 млрд. долара) към края на март тази година. "Условията за финансиране са се подобрили от втората половина на 
миналата година, но пазарът в Европа все още е малко нервен", посочва Саун. Lloyds отчита едно от най-големите 
увеличения в сумата на средствата, прибрани в централни банки като Bank of England. През първите три месеца на тази 
година банката е увеличила с около 30% парите си "на склад" до 78 млрд. паунда. Lloyds е заела от ЕЦБ 11.4 млрд. 
паунда. Главният й изпълнителен директор Антонио Хорта-Осорио е посочил, че банката е решила да използва 
средствата най-малко като щит в случай на неблагоприятни събития, ако например кредитният й рейтинг бъде намален. 
Международната агенция Moody's допуска евентуално намаление на оценки на банки в Европа, посочва WSJ. 
Ситуацията с дълговата криза в Европа и падежиращи плащания по облигации, държани от банките, ги кара да останат 
консервативни. През останалата част от 2012 г. испанските банки ще имат падежи на облигации за около 61 млрд. евро, 
а италианските – за около 43 млрд. евро. За да си подсигурят по-голямата част от средствата, те заемат пари от ЕЦБ и ги 
складират в различни централни банки. Така ще могат да ги използват като резерв за спешни нужди, ако пазарите 
останат затворени, пише WSJ. 
 
Вестник Труд 
 
√ Безработицата паднала с 0,1% 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1362504 
Социалният министър Тотю Младенов се похвали, че безработицата през април леко е намаляла. Само преди дни 
Националният статистически институт (НСИ) отчете рекордно за последните 8 години ниво от 12,9% за периода януари-
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март. За добрата новина министърът използва данните на подчинената му Агенция по заетостта, която също отчита 
колко са безработните у нас.  
“Към края на април безработицата е 11,4% и е с 0,1% по-малко спрямо март”, каза Младенов пред Нова тв. Безработните 
са намалели с около 2850 и вече са 373 000, добави той. Според националната статистика обаче към края на първото 
тримесечие без препитание са били над 442 хил. българи.  
Огромната разлика в числата идва от различната методология, по която двете институции мерят безработицата. 
Агенцията по заетостта брои само регистрираните в бюрата по труда. Така извън обхвата  остават хората, съкратени от 
сивия сектор. Те обикновено не се записват на трудовата борса, защото не са били осигурени и нямат право на 
обезщетение. От своя страна НСИ набира данните си чрез анкети сред представителна извадка от домакинствата. 
Младенов посочи, че ситуацията на пазара на труда не е лека, но има редица примери, които давали надежда за нови 
работни места. Като такива министърът на труда посочи инвестициите от “Лукойл”, “Девня цимент” и др., направени 
през последните месеци. Има интерес към България и от гръцкия бизнес, добави Младенов. Той прогнозира, че в края 
на годината, когато фирмите масово освобождават сезонните си работници, безработицата няма да е по-висока, 
отколкото в момента.  
За пореден път Младенов заяви, че пенсиите и минималната заплата може да нараснат повече от първоначално 
обявеното, ако в бюджета има допълнителни приходи. Но не пожела да уточни с колко. 
 
Вестник Сега 
 
√ В Сребърния фонд няма постъпления от началото на годината 
http://www.segabg.com/article.php?id=599606 
От началото на годината до края на април в Сребърния фонд няма никакви постъпления, сочат последните данни на МФ. 
В сметките на фонда, от който се очаква да гарантира стабилността на пенсионната система след 2018 г., към април има 
1.776 млрд. лв. Финансовият министър Симеон Дянков твърди, че през май фондът ще набъбне на 2.1 млрд. лв., защото 
в него ще постъпят 300 млн. лв., включително приходи от приватизацията на "Булгалртабак Холдинг" и "ЕВН България 
Електроразпределение".  
По закон Сребърният фонд се захранва с постъпления от раздържавяването, концесиите и бюджетния излишък. Парите 
се превеждат най-късно до 31 май, като не е задължително сумите да се бавят до последния момент. За 2011 и 2010 г. 
постъпленията във фонда възлизат на скромните 140 млн. лв. Държавата настоя да инвестира до 70% от наличните 
средства в държавни ценни книжа. След остри критики кабинетът предложи по-нисък таван и реши да търси пари на 
външните пазари. Вчера "Капитал" обяви, че емисията ще се подготвя от 3 банки - BNP Paribas, HSBC и Raiffeisen bank. 
 
Вестник Новинар 
 
√ Валентин Николов оглавява АЕЦ „Козлодуй” 
http://novinar.bg/news/valentin-nikolov-oglaviava-aetc-kozloduj_MzkxMjs4Ng==.html 
Зам.-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Валентин Николов ще оглави АЕЦ "Козлодуй”. Вчера съветът 
на директорите на "Българския енергиен холдинг" освободи изпълнителния директор на централата Александър 
Николов. „Рокадата се налага с цел да се подобри координацията и темпото на работата по удължаването живота на 
пети и шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ и изграждането на нова ядрена мощност на площадката на централата“, обясни 
икономическият министър Делян Добрев при представянето на Николов пред екипа на АЕЦ "Козлодуй". "Основен 
приоритет в сферата на ядрената ни политика е да удължим с 15 години живота на пети и шести блок на АЕЦ „Козлодуй“. 
Затова предложих поста да заеме Валентин Николов, на когото имам безрезервно доверие и с когото проведохме 
успешни преговори с руската страна по значимите за България енергийни въпроси", подчерта енергийният министър 
Делян Добрев. 
 

http://www.segabg.com/article.php?id=599606
http://novinar.bg/news/valentin-nikolov-oglaviava-aetc-kozloduj_MzkxMjs4Ng==.html

