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√ Подписаха национално споразумение “Първа работа” 
http://www.infoweek.bg/tab_it/it.php?show_category=1&show_sub_category=1&id=16792 
Национално споразумение„Първа работа”, което цели да създаде нови възможности за реализация младите хора на 
трудовия пазар подписаха Асоциацията на индустриални капитал, правителството, работодателите и синдикалните 
партньори на националното споразумение.  
Държавата и представителните организации на работниците и рабодателите се ангажират за периода 2012 – 2013 г. да 
работят заедно за изпълнение на инициативи, подкрепящи включването на младите хора на пазара на труда чрез 
осигуряване на възможности за придобиване на първи професионален опит и подпомагане на прехода им от 
образование и обучение към работа. 
Заплатите на наетите младежи, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и задължителните 
здравноосигурителни вноски за сметка на работодателя ще се финансират със средства от държавния бюджет по 
програми и проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, или със средства на съответния работодател. 
Споразумението се сключва в рамките на националната инициатива„Работа за младите хора в България 2012-2013 г.”. 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Класа 
 
√ Търговията замръзна, промишлеността расте 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/206157_%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%
82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BD%D0%B0,+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%
B8%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5 
Оборотът в търговията на дребно през април е запазил нивото си от предходния месец, докато в промишлеността 
нараства с 1,5% спрямо март, а строителната продукция с 0,2%. Това показаха предварителни данни на НСИ за четвъртия 
месец на годината.  
През април спрямо март най-много се е раздвижила търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за 
бита - с 1,9%, покачването при фармацевтичните стоки, козметиката и тоалетните принадлежности е с 0,9%. Лек ръст - с 
0,4%, има и в търговията на дребно с храни, напитки и тютюневи изделия, в търговията на дребно с текстил, облекло, 
обувки и кожени изделия, с компютърна и комуникационна техника. По-малко бизнес обаче е имало в търговията на 
дребно с разнообразни стоки - с 1,4%, и в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 0,3%, 
сочи статистиката.  
В промишлеността през април спрямо март най-много е скочило производството и разпределението на електрическа и 
топлоенергия и газ с 6,0% и преработващата промишленост - с 1,4%, докато в добивната промишленост е регистрирано 
намаление от 6,7%. В строителството продукцията от гражданско/инженерно строителство се увеличава с 0,3%, а от 
сградно строителство - с 0,2%, през април спрямо март.  
Спрямо същия месец на миналата година обаче картинката е малко по-различна. Търговията на дребно е с 0,3% под 
тогавашното равнище, индексът на промишленото производство регистрира ръст от 0,3%, а при строителната продукция 
увеличението е най-осезаемо – с 4%.  
През април 2012 г. оборотът бележи ръст спрямо същия месец на 2011 г. в търговията на дребно чрез поръчки по 
пощата, телефона или интернет - с 12,5%, в търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 8,5%. Спад 
има при текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 21,1%.  
На годишна база увеличение на промишленото производство е отчетено в преработващата промишленост - с 4,2%, 
докато намаление се наблюдава в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 11,9%, и 
в добивната промишленост - с 5,1%. 
Регистриран е ръст в производството на инвестиционни продукти – 10,2%, и в производството на продукти за междинно 
потребление – 4,3%, докато в производството на енергийни продукти е отчетено намаление – 10,1%, сочи статистиката.  
През април 2012 г. спрямо април 2011 г. увеличението на строителната продукция се определя предимно от 
положителния темп при гражданското/инженерното строителство, където нарастването е с 9,2%, а в сградното 
строителство - с 0,1%. 
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√ ЕЦБ омаловажава сериозността на кризата 
http://www.klassa.bg/News/Read/article/206198_%D0%95%D0%A6%D0%91%20%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%
D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%
D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0 
Европейската централна банка (ЕЦБ) запази непроменени лихвените си проценти въпреки задълбочаващия се спад и 
забавящата се инфлация, като увеличи натиска върху правителствата да поемат водеща роля в борбата с ескалиращата 
дългова криза в Европа.  
Президентът на ЕЦБ Марио Драги омаловажи сериозността на икономическите проблеми на еврозоната и дълговите й 
неволи, като каза, че икономиката би трябвало постепенно да се възстанови по-късно тази година. Дълговата криза в 
еврозоната далеч не е толкова тежка, колкото срива на американската инвестиционна банка Lehman Brothers преди 
близо четири години, заяви той. Все пак Драги остави отворена вратата за понижаване на лихвените проценти още 
следващия месец, като каза, че ЕЦБ е готова да действа, ако е нужно. „Не мисля, че би било правилно паричната 
политика да компенсира липсата на действия от други институции“, коментира той след месечната среща на ЕЦБ, която 
бе проведена един ден по-рано от обикновено поради официален празник в четвъртък в някои части на Германия. 
Така банката запази основния лихвен процент на 1% за шести пореден месец. ЕЦБ каза, че ще продължи да предлага на 
европейските банки неограничени заеми, както се очакваше, но от друга страна, не обяви никакви нови мерки за 
кредитиране. „Засега ЕЦБ бездейства, докато икономиката и финансовите пазари на обединението все повече се 
влошават“, каза Николас Спиро, ръководител на Spiro Sovereign Strategy. Пазарите се повишиха в сряда въпреки липсата 
на свежи стимули от страна на ЕЦБ, като вместо това се осланят на надеждата, че централната банка в крайна сметка ще 
направи повече за поощряване на отслабващата европейска икономика. 
ЕЦБ очаква БВП на еврозоната да се свие с 0,1% тази година и да се разшири с 1% през 2013 г., сочат прогнози на 
служители в институцията. Годишната инфлация би трябвало да достигне средно равнище от 2,4% тази година и да се 
понижи на 1,6% през 2013 г., под целта на ЕЦБ от малко под 2%, заяви институцията. Доклади от сряда подсказват, че 
икономиката ще се свие през това тримесечие, след като бе в стагнация през първите три месеца на тази година. 
Промишленото производство на Испания спадна с 1,1% през април, сравнено с март. Производството на Германия 
потъна с 2,2% през март. Страната обявява стабилен ръст през по-голямата част от периода на дълговата криза, който 
започна преди повече от две години, благодарение отчасти на силния износ към САЩ и бързоразрастващите се 
нововъзникващи пазари като Китай. Но неотдавнашни бизнес проучвания сочат рязко забавяне на ръста през идните 
месеци. 
Драги намекна, че съкращаването на лихвените проценти може да бъде направено най-рано през юли, ако икономиката 
се влоши още повече. Той каза, че неблагоприятните рискове за икономиката са се увеличили и някои членове от борда 
на директорите на ЕЦБ са искали понижаване на лихвените проценти още на срещата в сряда. Подобно съкращаване 
дори не е обсъждано през май. В сряда Европейската централна банка остави непроменени лихвените си проценти за 
шести пореден месец, като устоя на натиска да облекчи заплашената от рецесия икономика, гласи доклад на Маргит 
Фехер от Markets Hub. 
„Те имат постепенен подход, но също така са склонни и на съкращаване на лихвените проценти“, каза Силвио Перуцо, 
икономист в RBS, който прогнозира намаляване през юли. Ръководителят на ЕЦБ отхвърли критиките, че дълговата криза 
в Европа заплашва глобалната икономика, като каза, че други страни имат свои проблеми, които трябва да разрешат, 
включително „висок и покачващ се публичен дълг“. „Европа може да е отговорна до известна степен, но тези страни 
имат свои политически проблеми, които все още не са разрешени“, заяви Драги.  
 
√ Избягването на данъци подяжда италианския БВП 
http://www.klassa.bg/News/Read/article/206159_%D0%98%D0%B7%D0%B1%D1%8F%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%
B5%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%86%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%
8F%D0%B6%D0%B4%D0%B0+%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F
+%D0%91%D0%92%D0%9F 
В продължение на повече от 25 години италианският бизнес избягва да плаща данъци вследствие на сивата икономика и 
престъпната дейност, които повишават разходите по вземане на заем и обезкуражават инвестициите в един от най-
уязвимите региони на страната, съобщи в сряда служител на Италианската централна банка. „За да изготвим печеливша 
стратегия, е жизненоважно да знаем мащаба на врага и потенциала му да причинява щети“, заяви Анна Тарантола, 
заместник генерален директор на централната банка, пред парламентарната комисия за борба с мафията в Рим. Тя 
изчислява, че 27,4% от брутния вътрешен продукт в третата по големина икономика в еврозоната не се регистрира 
официално в момент, когато властите в региона обмислят мерки за фискален съюз. Служители на италианското 
правителство твърдят, че германските им колеги често им напомнят, че няма да може да превърнат дълга си във 
взаимен, ако не поемат товара си, както трябва. В края на миналия месец Европейската комисия притисна Италия да 
предприеме „допълнителни решителни мерки“ да се справи с проблема с избягването на данъци. В интервю с 
католическия седмичник „Фамилия кристиана“ премиерът Марио Монти обеща „по-твърда позиция за в бъдеще“ по 
отношение на лицата, избягващи данъци. 
Тарантола цитира изследване на Италианската централна банка, което изчислява, че 16,5% от италианския БВП се падат 
на сивия сектор, а други 10,9% от БВП се дължат на престъпна дейност като проституция и наркотици. Ако държавата 
обложи с данък от 45% приходите от нерегистрирана дейност, надхвърлящи €400 млрд., така, както облага икономиката 
като цяло, Италия може да елиминира държавния си дълг на стойност €2 трлн. за по-малко от 10 години или да го 
съкрати до критичното ниво от 60% от БВП до 2017 г. Огромният товар на италианския държавен дълг в момента възлиза 
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на 120% от БВП, също както и преди 20 години, въпреки че няколко поредни правителства похарчиха с над €500 млрд. 
по-малко за публични услуги, отколкото получиха като данъци за същия период и така натрупаха двойно по-големи 
първични бюджетни излишъци от тези в Германия, заяви Марко Фортис, икономист от базираната в Милано Edison 
Foundation. Монти повиши данъците и обеща да овладее публичните разходи в опит да натрупа първични бюджетни 
излишъци – мярка, която изключва лихвените плащания по дължимия публичен дълг – до над 5% от БВП спрямо близо 
0% през 2011 г. „Това е неминуемо за страните с огромен дългов товар като нашия“, заяви той на конференция 
неотдавна във Флоренция. Въпреки това съсредоточеното върху данъците фискално затягане, което той одобри, малко 
след като замести Силвио Берлускони като премиер на Италия и след като сформира спешно национално правителство 
по-късно същата година, парализира и без това слабата италианска икономика. Италианският БВП в момента се свива за 
четвърто поредно тримесечие, безработицата се повиши през април до абсолютен рекорд от 10,2%, а във вторник 
правителството омаловажи данните, които показваха, че данъчните постъпления изостават от графика. 
Някои италианци, особено профсъюзите, представляващи работниците, които се облагат с данъци още преди да си 
получат заплатите, призоваха правителството да реформира стратегията си. Те предложиха по-големи наказания за 
избягване на данъци и въвеждане на данък върху богатството. Благодарение на избягването на данъци средното 
богатство на италианските домакинства е осем пъти по-голямо от разполагаемия доход, което надхвърля нивата в 
Германия, Франция и САЩ, сочат данни на централната банка. Тарантола заяви, че сивата икономика също пречи на 
ръста на бизнеса и инвестициите и цитира изследването на централната банка сред 170 000 компании и 839 банки, което 
разкри, че компаниите плащат по-високи лихви по заемите в областите в страната, където са съсредоточени повече 
данъчни измами. Освен това от тези компании се изисква да предлагат по-големи обезпечения, за да получат заеми, и 
им се предлагат единствено кредитни линии, които позволяват бързо и лесно анулиране, вместо дългосрочни заеми, 
които да се изплатят от капиталовите потоци, генерирани чрез финансирането, заяви Тарантола. Въпреки че според 
местните стереотипи избягването на данъци е особено силно разпространено в Южна Италия, където според Istat само 
43,3% от възрастните имат официална работа, по-подробни изследвания показват, че мащабът на сивата икономика и 
престъпната дейност е по-голям в северните италиански провинции, отколкото в южните, допълни Тарантола. 
 
Вестник Капитал daily 
 
√ Местните власти получават по-висок лимит за нови заеми 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/06/07/1842382_mestnite_vlasti_poluchavat_po-
visok_limit_za_novi_zaemi/ 
Лимитът за нови заеми на общините може да се повиши, съобщи финансовият министър Симеон Дянков, цитиран от 
БТА. Той участва в Национална среща на финансистите в "Елените", където разговаря с представители на сдружението на 
общините. 
Законът за общинските бюджети забранява на местните власти да привличат нови заеми, ако общите разходи по 
обслужването на задълженията им надхвърлят 15% от собствените им приходи (местни данъци и такси). От догодина 
този лимит може да се вдигне на 20%, е посочил Симеон Дянков. 
"Склонен съм да вдигнем тавана, но ще го направя сходен с тавана на общия дълг на държавата спрямо брутния 
вътрешен продукт. Трябва да има съпоставимост с това какво иска държавата да направи и това какво искат общините 
да направят", подчерта Дянков и добави, че 20 общини в цялата страна са нарушили Закона за държавния бюджет и са 
си позволили дългови плащания над 15-те процента, предвидени в закона. 
Той съобщи, че общините с добра финансова дисциплина ще получават допълнително финансиране за инвестиционни 
разходи през 2013 г. Всяка от отличените общини ще може да кандидатства за целева субсидия, с която да финансира 
допълнително изграждане, или ремонти на пътна инфраструктура. 
Бургас е с най-добра финансова дисциплина в сравнение с останалите, посочи вицепремиерът. С добри показатели са 
също Русе, Малко Търново, допълни той. 
Според представители на общинските обаче проблемите им не идват само от слабата дисциплина. Причина за дефицити 
са спадащите собствени приходи, които идват основно от данък сгради, такса смет, строителни разрешителни и сделки с 
недвижими имоти. Затова според експерти по общинските бюджети е много вероятно дори ако приходите се планират 
на нивото на предходната година, събирането им да се окаже неизпълнимо. 
 
√ Китайските инвестиции в Европа са се утроили 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2012/06/07/1842090_kitaiskite_investicii_v_evropa_sa_se_utroili/ 
Преките инвестиции на Китай в Европа са се утроили до 10 млрд. долара през 2011 г., съобщава Financial times. Според 
ново проучване на консултантската компания Rhodium Group и китайската инвестиционна банка CICC, фирмите от 
азиатската страна са в начален етап на мащабно пазаруване на активи, което може да достигне 250-500 млрд. долара до 
2020 г. 
Въпреки че общият обем на външните китайски инвестиции все още е много малък в сравнение с размера на 
икономиката, повечето анализатори считат, че Пекин е на ръба на силна вълна от  придобивания в чужбина, а ударената 
от кризата Европа ще е един от най-привлекателните пазари. Според доклада общият обем на китайските външни 
инвестиции ще достигне между 1 и 2 трлн. долара до 2020 г., като се очаква една четвърт от тях да се насочат към 
Европа. 
Китайските компании са най-заинтересовани от закупуване на европейска технология, марки и производства от висок 
клас, отбелязват авторите на изследването. Китайските власти насърчават местните компании да засилват присъствието 
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си в чужбина, за да станат по-конкурентноспособни и да подсигурят нужните природни ресурси, технологии и ноу-хау. 
Това е и начин за разнообразяване на китайските валутни резерви от 3.2 трлн. долара и влагането им в по-доходоносни 
активи. 
"При сегашните темпове на растеж и ако политиката на китайските власти не се промени, очакваме повишаване на 
външните инвестиции да нараснат с 800 млрд. долара до 2016 г.", коментират от фирма A Capital, които са провели 
отделно проучване по въпроса. Според техните данни Европа е била втората основна дестинация за китайските 
инвестиции през първото тримесечие на 2012 г. след Южна Америка. Общият обем на китайските външни инвестиции за 
периода е 21.4 млрд. долара, от които 1.7 млрд. са били насочени към Стария континент. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Евроданъчни ровят в сметките ни 
http://www.standartnews.com/biznes/evrodanachni_rovyat_v_smetkite_ni-152489.html 
Данъчни от държавите членки на Европейския съюз ще могат да ровят в сметките ни. Те ще могат да проверяват и 
гастербайтерите ни по искане на Националната агенция по приходите. Това предвижда проект за Закон за изменение и 
допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 
Проверките ще се правят, ако има съмнения за укрити пари от трудови правоотношения, проблеми с пенсии, както и 
недекларирани приходи от наеми или продажба на имоти. Чуждите инспектори ще имат право да искат обяснения от 
физически лица, пребиваващи у нас, както и да получат информация за доходите им от нашите данъчни. Кръстосаните 
проверки няма да важат за ДДС, мита, акцизи или осигуровки, предвиждат промените в Данъчния кодекс. Текстът 
трябва да започне да се прилага в българското законодателство до края на годината по силата на евродиректива за 
административното сътрудничество между страните от ЕС. 
Наказанията за физическо лице, което откаже да съдейства на чуждите данъчни, ще е същото, което се предвижда за 
подобно нарушение в съответното национално законодателство, пише в документа. Той предвижда още 
изпълнителните директори на органите по приходите в две или повече държави членки да могат да правят паралелни 
проверки и ревизии. 
Те ще могат да отправят и искания за връчване на актове и документи на лица, пребиваващи в страна членка на съюза 
при условие, че не е възможно връчването да се осъществи на територията на страната. Текстът предвижда също 
автоматичен обмен на информация между страните членки на определен интервал от време. Изпълнителният директор 
на Националната агенция по приходите ще трябва да определи специално звено, което да се грижи за това, като 
създаването му няма да изисква допълнителни разходи, пише в мотивите към законопроекта. 
 
√ Губим 25 млрд. лв. заради сиви фирми 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-06-08&article=412437 
България губи 25 млрд. лева годишно заради фирми, които не работят на светло, съобщи Европейската комисия.  
Сивата икономика в страната формира една трета от брутния вътрешен продукт, посочват експертите на Брюксел. 
Данните са от доклада за изпълнението на конвергентната програма и на националната програма за реформи на 
България, предаде БТА. 
Според евроекспертите проблемът идва от укритите налози и неовладяните данъчни измами. Заради доклада 
проблемът със сивата икономика ще бъде разглеждан в парламента. 
 
Вестник Труд 
 
√ Безработицата намалява, но служебно 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1411285 
Все повече хора отпадат от официалните списъци с безработните не защото са си намерили работа, а защото са 
нарушили правилата за регистрацията в Агенцията по заетостта. Данните на ведомството показват, че през април т.г. 46 
421 души вече не се водят в бюрата по труда. Малко повече от половината от тях са си намерили работа или са се 
включили в програми за субсидирана заетост. Останалите 21 694 обаче са отписани служебно. А когато не ги водят на 
трудовата борса, те нямат право и на помощи за безработица. 
Сред основните причини за “служебно” отписване са, ако без уважителна причина се отказва предложената работа или 
обучение, не се спазва графикът за консултации или не се изпълняват препоръките на трудовия посредник. Някои от 
безработните са отпаднали, след като не са уведомили институциите, че са били наети някъде на работа, за да не губят 
правото си да получават обезщетения. 
Статистиката на Агенцията по заетостта показва, че хората с прекратена регистрация нарастват всеки месец от началото 
на тази година. През януари те са били 15 749, а през април - с почти 6000 повече. След като отпаднат от регистрите, 
държавата престава да брои тези хора за безработни за поне 6 месеца, както изисква Законът за насърчаване на 
заетостта. 
Сметката показва, че ако през април административно отписаните от бюрата по труда продължаваха да се водят, това би 
повишило безработицата с около 0,6% спрямо отчетените от Агенцията 11,4%. 
Социалният министър Тотю Младенов се похвали, че около 120 младежи на седмица се записват на стажове в частния 
сектор по програма на ведомството, финансирана с евросредства. Той подчерта, че стажовете са “много добра 
възможност за завършилите средно и висше образование за 6 месеца да придобият опит по специалността”. 
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Вестник Монитор 
 
√ Икономиката с ръст от 0,5 на сто 
http://www.monitor.bg/article?id=340981 
Икономиката на България е нараснала с 0,5% през първите три месеца на 2012 г. в сравнение със същия период на 
миналата година, показват ревизираните данни на НСИ и на Евростат. Така България се нарежда сред четиринайсетте 
страни в Европейския съюз, които отчитат увеличение на Брутния вътрешен продукт (БВП) за първото тримесечие на 
годината. С най-добри резултати са Латвия (5,5%), Литва (4,4%) и Естония (4%). Най-зле се представя Гърция с 
отрицателен ръст от 6,2 на сто. С над 1% свиване на икономиката са Италия, Кипър, Унгария, Португалия и Холандия. 
Като цяло ЕС отчита ръст на годишна база за първото тримесечие от 0,1%. 
Този път ревизираните данни на НСИ не се различават от експресните оценки, които бяха публикувани в средата на май. 
Тогава също беше отчетен ръст на българската икономика от 0,5%. Няма промяна и в данните за растежа спрямо 
последните три месеца на 2011 г. И сега той е нулев. 
В абсолютни цифри произведените стоки и услуги у нас през първите три месеца възлизат на 15,7 млрд. лв. На човек от 
населението това прави по 2146 лв. 
Брутната добавена стойност за същия период е 13,3 млрд. лв., което на годишна база е намаление с 0,2 на сто. Близо 
две трети от нея се падат на сектора на услугите 
Сериозен ръст от близо 13% е регистриран за аграрния сектор. В резултат на това относителният му дял в добавената 
стойност на икономиката се увеличава с 0,8 процентни пункта и достига 3,7%. Въпреки нарастването от 1,8% на 
индустрията, делът є в брутната добавена стройност пада с 1.3 процентни пункта до 31,9% 
В търговията, транспорта, хотелиерството и ресторантьорството ръстът е с 2.6%, във финансовия сектор  с 0.9%, а в 
операциите с недвижими имоти  с 2.8%. 
Строителството, създаването и разпространението на информация, професионалните дейности и научните изследвания, 
държавното управление, образованието, здравеопазването и социалните дейности, както и другите услуги отчитат 
намаление спрямо първото тримесечие на 2011 г. 
От произведения у на БВП за крайното потребление през първото тримесечие на 2012 г. са изразходвани 85,6% 
Делът на инвестициите е 19,7 на сто 
а външнотърговското салдо е отрицателно, в размер на 1,49 млрд. лв. Индивидуалното потребление е това, на което се 
дължи отчетеният ръст на икономиката като цяло, отбелязват от НСИ. 
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