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√ Агенция „Митници“ става изцяло електронна 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/211802_%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+%E2%80%9E%
D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%E2%80%9C%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82+
%D0%B8%D0%B7%D1%86%D1%8F%D0%BB%D0%BE+%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%
D0%BD%D0%B0 
Българската митническа администрация ще се подреди в челната десетка в Европейския съюз. Това каза изпълнителният 
директор на Агенция "Митници" Ваньо Танов пред БНР.  
Той уточни, средата на следващата година митницата ще бъде една от малкото, която ще бъде напълно електронна. 
Защото по отношение на митническата материя има електронна автоматизирана система. Такава се изгражда в момента 
и по отношение на акцизите. Всичко, което е внос, износ, транзит, всичко става електронно. Ваньо Танов подчерта, че 
митническата администрация се преструктурира и една четвърт от служителите са съвсем нови хора. В рамките на две 
години 600 човека са новоназначените служители, които се обучават на четири места и до края на година ще бъдат 
назначени още 250. Всички те са изпратени първоначално на седеммесечно обучение по европейски програми, разказа 
той. След това новите служители щели да имат специализирана подготовка. "Митницата вече има съвсем нов профил", 
уверява изпълнителният директор на Агенция "Митници“ 
 
Вестник Капитал 
 
√ Регулатор по желание 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/09/14/1906462_regulator_po_jelanie/ 
Всеки регулатор е изправен пред една неразрешима дилема. От една страна, той трябва да е достатъчно близко до 
пазара, за да го познава перфектно и да може да взема адекватни решения. От друга страна, близостта неизменно 
създава връзки и зависимости, които правят надзора удобно снизходителен за отделни играчи. Постигането на златната 
среда се случва рядко. 
Предлаганият от Европейската комисия Единен надзорен механизъм за кредитните институции предоставя на България 
избор. Макар да не ползва единната валута, страната може да се присъедини и да аутсорсне надзора над банките си на 
ЕЦБ. А може и да остане извън механизма, докато не влезе в еврозоната и да остави регулацията в ръцете на 
Българската народна банка. И двата варианта си имат своите плюсове, но и минуси (виж карето), и управляващите 
трябва да претеглят кои от тях надделяват. Правителството засега не е излязло с официално становище, а БНБ публично 
изказа своите резерви. 
Между може би и твърдо не 
Според правителствен източник на "Капитал" като цяло оценката за банковия съюз е положителна, но страната още не е 
взела решение дали да се включи. Висш дипломатически служител потвърди, че няма големи притеснения. Според него 
въпросите, които страната има да постави, са основно в две посоки. Първата е какви точно ще бъдат правомощията на 
банковия надзор. "В момента в България заради валутния борд ние имаме повече правомощия в надзора и по-високи 
буфери - например по-високи изисквания за капиталова адекватност. Има ли опасност те да бъдат размити от общия 
европейски надзор?", обясни той. 
Другата линия, по която се вижда проблем, е,  че тези, които не са членки на еврозоната, ще имат задължения, но не и 
особени ползи. "Ние ще трябва да спазваме правилата, но няма да имаме достъп до ликвидност от ЕЦБ. Ние виждаме 
тук дисбаланс", каза дипломатът. Става въпрос за това, че с въвеждането на единния банков надзор ЕЦБ ще има 
възможност да вкарва средства директно в банките, като използва постоянния спасителен фонд на еврозоната - 
Европейския стабилизационен механизъм (ESM). Той тепърва ще бъде активиран, но според правилата му, тъй като 
фондът е набран само от страните от еврозоната, може да се ползва само от тях. Това обаче според плановете на 
Европейската комисия е временно, като предстои да се създаде фонд за рекапитализиране на банките с вноски от 
самите тях. А той би бил на разположение за всички участващи в механизма страни. 
На другия полюс е мнението на централната банка, която (обяснимо) не желае да изгуби правомощия. Още в началото 
на дебата по въпросите за банковия съюз управителят на БНБ Иван Искров заяви, че ръководената от него институция е 
резервирана към евентуално присъединяване към банковия съюз в Европа, като изказа надеждите си и правителството 
на страната да не бърза със зелена светлина. В своя реч на 27 юни тази година по време на кръгла маса "Стабилността на 
банковата система - предпоставка за устойчив икономически растеж" Искров изтъкна като основен аргумент, че страните 
извън еврозоната нямат достъп до финансова помощ за банките си. По думите му, ако ЕС или еврозоната са отговорни 
за и гарантират сигурността на спестяванията на фирмите и домакинствата в България, "тогава може да закрием 
банковия надзор тук". 
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Все пак Искров изказа положително мнение към идеята за съществуване на банков съюз, но посочи, че все още по 
неговата архитектура има много въпроси и не бива да се бърза с вземането на решение. Освен това според него първо 
би трябвало да се създаде фискален съюз и след това банков. 
"На този етап няма промяна в позицията на БНБ", казаха след официалното оповестяване на предложенията на 
Европейската комисия от централната банка за "Капитал Daily". "Когато се искат права, трябва да се говори и за 
отговорности. Когато се иска суверенитет, трябва да се предложи нещо срещу него", коментираха от БНБ. 
Ползи и разходи 
Каквото и да е решението дали България да се включи или не, то трябва да се основава на трезва преценка. Други от 
страните - членки на ЕС извън еврозоната, вече изказаха доста полярни мнения, обосновани с конкретни възможни 
изгоди или пък с недостатъци. 
Конкретно за България поне на хартия е трудно да се изтъкнат солидни аргументи срещу качеството на надзора от БНБ. 
През цялата криза досега банковата система остана на печалба, като премина без нито един фалит и инжектиране на 
държавни средства (поне не и открито). Въпреки това е публична тайна, че финансовите институции далеч не са 
разкрили пълната картина на лошите си кредити. А може би най-големият проблем, който централната банка не 
адресира, е големите експозиции на банките с български собственици към свързани компании. Един такъв случай беше 
официално признат - след като Столичната община си върна контрола над Общинска банка от Христо Ковачки, стана 
ясно, че тя е финансирала над 20 близки до него компании с 26 млн. лв., или 40% от капиталовата база (при максимум по 
закон 25% за експозиция към една група). "Служители на банката системно са надвишавали правомощията си и всички 
тези нарушения умело са прикривани, за да бъдат лъгани както мажоритарният акционер Столичната община, така и 
надзорът в БНБ", изтъкна в началото на април общинският съветник от ГЕРБ Орлин Алексиев. 
Има доста индикации, че подобни системни и доста по-мащабни нарушения има и в други институции, контролирани от 
местни лица. Те са трудно доказуеми, тъй като кредитните портфейли нормално са банкова тайна, а и свързаността се 
крие зад поставени лица и офшорни компании. БНБ обаче има достъп до информация за всички отпуснати заеми от 
всяка банка и при желание лесно може да сглоби картината. При това положение един по-дистанциран надзор може да 
донесе доста плюсове, които да компенсират минусите. 
 
Вестник Капитал daily 
 
√ Дянков: Подкрепяме идеята за общ европейски банков надзор 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/09/16/1907347_diankov_podkrepiame_ideiata_za_obsht_evropeis
ki_bankov/ 
България подкрепя идеята за създаване на единен европейски механизъм за банков надзор, съобщи пред БНР 
вицепремиерът и финансов министър Симеон Дянков, който участва в неформална среща на финансовите министри и 
управителите на централните банки на страните от ЕС в Никозия в края на седмицата. Основна тема в рамките на 
форума е било предложеното от Европейската комисия прехвърляне на надзора на всички банки в еврозоната от 
националните регулатори към Европейската централна банка (ЕЦБ). 
"Това е голяма и правилна стъпка за развитието на единния финансов пазар и въобще развитието на единния пазар не 
само на еврозоната", коментира Дянков. Той обаче подчертава, че за реализирането на идеята все още е необходимо да 
се изчистят много противоречия. За да влезе в сила, предложението на ЕК трябва да бъде одобрено от всички 27 страни 
членки, като участието на 17-те държави от еврозоната ще е задължително, а останалите 10 страни, сред които е и 
България, ще могат да избират дали да се присъединят. 
Европа на няколко гласа  
Сред държавите от ЕС обаче все още няма единомислие по темата въпреки очевидния интерес на страните членки за 
напредък, за който по думите на Дянков свидетелстват проведените по време на двудневната среща в Кипър общо 4 
формални и неформални срещи по тази тема. Среща на финансовите министри на 10-те държави извън еврозоната е 
предвидена и през декември в България, съобщи вицепремиерът. 
В основната си част противоречията са свързани както с обхвата на евентуалния единен банков надзор, така и с кратките 
срокове, в които се предвижда да бъде реализиран проектът. Според предложението на ЕК механизмът трябва да 
започне да се прилага от 1 януари 2013 г., като до 1 юни 2013 г. всички системно важни банки в еврозоната трябва да са 
преминали под надзора на ЕЦБ. От 1 януари 2014 г. пък в обхвата на единния надзор ще трябва да се включат всички 
около 6000 финансови институции в еврозоната. По думите на Дянков обаче "реалността е такава, че това едва ли ще се 
случи". 
Цената на участието 
Същевременно финансовият министър подчертава, че в обсъждания в Никозия вариант на проекта интересите на 
десетте страни извън еврозоната не са достатъчно добре защитени. Основните опасения на държавите, които не са 
приели общата валута, са свързани с факта, че присъединяването им към системата на единен надзор ще означава нови 
правила за тях, без обаче да имат възможност да участват в създаването и променянето им, тъй като няма да получат 
право на глас при определянето на решенията на ЕЦБ за еврозоната. 
Друго противоречие, цитирано от управителя на БНБ Иван Искров по време на проведена на 27 юни кръгла маса на тема 
"Стабилността на банковата система - предпоставка за устойчив икономически растеж", е това, че страните извън 
еврозоната нямат достъп до финансова помощ за банките си. Идеята е, че създаването на единен надзор и 
увеличаването на правомощията на ЕЦБ ще й позволи директно да инжектира средства от постоянния спасителен фонд 
на еврозоната (Европейския стабилизационен механизъм, ESM) в нуждаещи се от помощ банки, до който обаче банките 
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извън паричния съюз нямат достъп. Тогава Искров коментира още, че ако ЕС или еврозоната са отговорни за и 
гарантират сигурността на спестяванията на фирмите и домакинствата в България, "тогава може да закрием банковия 
надзор тук". 
През седмицата от БНБ съобщиха за "Капитал Daily", че към момента няма промяна в позицията на централната банка 
относно предложението. "Когато се искат права, трябва да се говори и за отговорности. Когато се иска суверенитет, 
трябва да се предложи нещо срещу него", посочиха от БНБ. 
По думите на Дянков обаче в голяма си част банковата система в страната така или иначе ще попадне в обхвата на 
общия надзор, тъй като три четвърти от финансовите институции са част от големи европейски финансови групи, които 
ще бъдат включени в единния механизъм. Според финансовия министър "въвеждането на единния банков надзор няма 
да представлява проблем за банките в България", а страната е в сравнително добра позиция, особено с оглед на факта, 
че БНБ има много положителен опит в последните 15 години при справяне с кризисни ситуации. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Вдигат пенсиите за Великден 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-09-17&article=424149 
Увеличение на пенсиите може да има най-рано от 1 април 2013 г., съобщи пред БНР шефката на бюджетната комисия в 
парламента Менда Стоянова. Така ръстът в доходите на възрастните хора ще е за Великден, който догодина ще е на 5 
май. 
Възможностите на бюджета не позволявали ръстът да е от началото на годината, обясни Стоянова. Процентът на 
увеличение ще е натрупаната инфлация от средата на 2009 г. до края на 2012 г. По думите й това ще е малко под 10%, а 
необходимите средства - 800 млн. лв. 
По данни на НСИ обаче от юли 2009 до юли 2012 г. акумулираната инфлация е 10,2%. Още не се знае какъв ефект върху 
поскъпването на живота ще имат увеличените от 1 юли цени на парното и тока. Според прогнозите на икономисти до 
края на годината те ще надуят инфлацията с поне 1%. 
"Ръстът на пенсиите трябва да е 11-12%," смята лидерът на КНСБ Пламен Димитров. Синдикатите настояват и за 10% 
увеличение на заплатите в бюджетната сфера. 
"Единственият източник на по-високи възнаграждения в бюджетната сфера е намаляване на работещите и оттам по-
ефективна работа", заяви Менда Стоянова. 
Заложеният в бюджета за 2013-а икономически ръст ще е под 2%, а дефицитът отново 1,3%, заяви още шефката на 
бюджетната комисия. Тя обеща до седмица проектобюджетът да е готов и предложен за обсъждане. До края на 
септември ще бъде свикан и съветът за тристранно сътрудничество, който да започне дебатите по бюджета, съобщи 
министърът на труда Тотю Младенов. Преди това тристранката трябва да обсъди новите минимални осигурителни 
доходи за 2013 г. На тяхна база ще се прави бюджетът на НОИ. Те вече са договорени за 58 от общо 82 икономически 
дейности, като средното увеличение е 4,4%. Работодателските организации настояват там, където не са водени 
преговори, социалният министър да остави сегашните нива на минимални заплащания, вместо да наложи средния ръст, 
както е по закон. "Еврокомисията ни предупреди да бъдем внимателни и да има гаранция, че административното 
увеличаване на осигурителни прагове няма да се отрази негативно на пазара на труда", заяви министър Младенов. 
"Няма да разпростирам ръст на минималните осигурителни доходи, ако не получа гаранции от социалните партньори, 
че това няма да доведе до съкращения", каза още Младенов. 
"Не приемаме такъв подход", коментира лидерът на КНСБ Пламен Димитров. Той припомни, че има сектори, в които 
синдикати и работодатели са договорили символични увеличения на минималните осигурителни доходи за догодина и 
дори има нулеви стойности. "Работодатели, които не искат да преговарят, трябва по някакъв начин да бъдат наказани", 
смятат синдикатите. Според тях така ще се стимулира договарянето на минималните възнаграждения по всички сектори 
и ще отпадне необходимостта от намеса на държавата. 
 
Вестник Сега 
 
√ Кабинетът стана голям песимист за приходите, но е оптимист за разходите 
http://www.segabg.com/article.php?id=616397 
Управляващите са песимисти за икономическия растеж през 2013 г., но дават щедри обещания за разходите. Кабинетът 
ще влезе в последната си година от мандата с прогноза за ръст на икономиката под 2%, обяви пред БНР председателят 
на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова. За сметка на това правителството зарязва амбициите си всяка 
година да свива дефицита на път към балансиран бюджет и разходите ще надхвърлят приходите с 1.3% - колкото и тази 
година. Извънредните харчове трябва да покрият серия от предизборни обещания - вдигане на пенсиите, по-висока 
минимална работна заплата, увеличения на заплати в отделни сектори.  
Официалната прогноза от ръст под 2% е най-песимистичната заявка за развитие на икономиката от 2011 г. насам. 
Проектобюджет 2011 бе смятан при прогноза за ръст от 3.6% (реално отчетен 1.7%), а данните за тази година стъпиха на 
очакван растеж от 2.9%. В последната тригодишна бюджетна прогноза очакваният ръст за 2012 г. бе коригиран на 1.4%, а 
за 2013 г. бе заложен плюс от 2.5%, който сега отново се ревизира надолу. 
Дефицитът също претърпява корекции. Според първоначалните прогнози през 2013 г. той трябваше да падне на 1%, но в 
проектобюджета е заложен 1.3%. С това държавата смята да си осигури възможност за вдигане на доходите на отделни 
социални групи.  

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-09-17&article=424149
http://www.segabg.com/article.php?id=616397


 
800 млн. лв. ще са необходими само за обещаното увеличение на пенсиите, обяви Менда Стоянова. Правителството 
планира да вдигне всички пенсии, така че увеличението да покрие поне натрупаната инфлация от юли 2009 г. насам, 
обяви финансовият министър Симеон Дянков по БНР. По данни на НСИ акумулираната инфлация от тогава е 10.8%. 
Според Менда Стоянова пенсиите ще се вдигнат от април, вместо от юли, за да се избегнели упреците, че сметката ще се 
плаща от бъдещото правителство. Увеличението ще е малко под 10%, твърди обаче Стоянова. Според синдикатите тези 
сметки са неточни и ръстът на пенсиите следва да е с 11-12%, ако кабинетът наистина иска да компенсира ускорилата се 
след вдигането на цената на тока през юли инфлация. Затова председателят на КНСБ Пламен Димитров настоя 
дефицитът да се увеличи допълнително - на 2 или 3%.  
Правителството планира за догодина и ново вдигане на минималната работна заплата от 290 на 310 лв. от януари. 
Според финансовия министър Симеон Дянков необходимите средства за целта са налице. Намерени са пари и за 
поисканото увеличение на учителските заплати - с 30 лв. По сметки на синдикатите за това са нужни 60 млн. лв., но 
разчетите бяха правени при планирано увеличение още от този октомври. "С тези промени за работещите хора с най-
ниски доходи и пенсионерите ние сме направили повече, отколкото предишните правителства", твърди Симеон Дянков.  
Обявените от кабинета мерки в областта на доходите покриват само част от исканията за повишаване на 
възнагражденията в публичния сектор и не отчитат замразените, а в отделни сектори - силно орязани, субсидии за 
издръжка. В областта на средното образование синдикатите настояват за увеличение на издръжката на 1 ученик с 15%, 
за да се отчете поскъпването на режийните разходи. Грубите сметки показват, че за целта ще са необходими над 200 
млн. лв. Издръжката на 1 студент в университетите не бе замразена като тази за училищата, а бе драстично намалена 
през 2010 г. За по-високи доходи настояват и големи системи като военните и МВР. На фона на тези искания още отсега 
може да се очаква, че предложения за орязване на отделни бюджети в изборната 2013 г. ще бъдат приети трудно.  
С РОЗОВИ ОЧИЛА  
На фона на ниския очакван ръст на икономиката за 2013 година финансовият министър Симеон Дянков увери на среща с 
колегите си от ЕС в Никозия, че българската икономика ще се развива по-бързо от тази на Кипър. Това щяло да подтикне 
българите в Кипър да предпочетат родината си. "От миналата година, заради усложнената ситуация в Гърция, близо 15 
000 българи - гурбетчии в южната ни съседка, са се прибрали за постоянно в страната ни. Доста по-засилена тенденция 
за завръщане на емигранти в България със спестяванията им от чужбина наблюдаваме тази година от Испания", вижда 
позитивни тенденции Дянков. 


