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√ Наши козметични фирми изнасят 75% от продукцията си, задушени от вносните стоки 
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/nashi-kozmetichni-firmi-iznasiat-75-ot-produkciiata-si-zadusheni-ot-
vnosnite-stoki,144051/ 
В последните години българската козметична и парфюмерийна индустрия у нас се задушава от вноса на чужди 
козметични марки и намира спасение в експортната политика. Към момента над 75% от родното производство в сектора 
се изнася, като се търсят все повече нови и по-големи пазари. Това заяви председателят на Българска национална 
асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК) Евгений Иванов. 
Investor.bg разговаря с Иванов, за дa потърси коментар във връзка с последно изследване на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ), което сочи че у нас козметичният сектор държи най-голям дял на сивите 
практики. 
По повод експортната политика, която прилагат българските производители, Иванов заяви, че последните години 
именно тя е успяла да запази повечето фирми у нас. Той обясни, че големите търговски вериги в България „буквално 
смачкват“ родния производител, а по този начин го притискали да концентрира вниманието си извън нашия пазар. 
Така през последните години българските компании от бранша изнасят етеричните масла, парфюмите и козметиката си 
на различни стратегически пазари, опитвайки се да ги наложат там. 
Председателят на асоциацията уточни, че към момента експортът е насочен главно към страни от Западна и Централна 
Европа, докато преди е бил по-концентиран към държавите от бившия Съветски съюз – Русия и Украйна, които се водят 
и традиционен пазар за българската козметична индустрия. 
Износът на розово масло и етерични масла към Япония също се запазва стабилен и през тази година, а поръчките 
насочени към сравнително нови пазари, като Африка и Близкия Изток, се увеличават с всяка изминала година. 
Въпреки положителните резултати, които реализира българският бизнес чрез експортната си политика, Иванов  е 
песимистично настроен за състоянието на бранша в България. 
„Икономиката на страната трябва да се поддържа от родното производство, от малките фирми със собствени 
производствени звена, които използват българска суровина. Състоянието на икономиката у нас ще се влошава, докато 
масово българинът продължава да използа вносни продукти“, заяви Иванов. 
В тази връзка той коментира, че над 70% от артикулите по щандовете на големите вериги са вносни, а родното 
производство се продава зад граница. Това до някаква степен е предпоставка българският потребител да купува чужда 
стока и да пренебрегва българската, а по този начин икономиката на страната ни страда, каза той. 
"Всички чуждестранни политици изграждат управленческата си стратегия на база стимулиране не само на вътрешното 
потребление, но и на производството. У нас това го няма и това куца", допълни Иванов. 
По повод изследването на индустриалците за сивите практики Иванов бе категоричен, че то не отговаря на 
действителността, тъй като повечето български производители от козметичната индустрия се занимават главно с износ, 
а за да бъде успешен бизнесът им, те спазват всички норми за високоефективно и високотехнологично производство, 
което гарантира качеството на продукта.  
„Преди 4-5 години можеше да се говори за реален сив сектор в козметичната индустрия у нас. Ако се има предвид така 
нареченото „гаражно производство“, което някога можеше да съществува, то сега вече го няма – в кризата всеки 
участник на пазара се стреми да се задържи и не може да си позволи да произвежда и продава некачествена стока“, 
коментира Иванов. 
Той коментира, че с членството на страната ни в Европейския съюз от 2007 година насам представителите на бранша 
у нас „разширили“ инвестиционните си политики и вложили значителни средства в нови машини, поточни линии и 
преквалификация на своя персонал, за да може производството им да отговаря на всички изисквания и стандарти, 
наравно с това, което се осъществява и във водещите европейски икономики. По този начин българските продукти 
запазват и своята конкурентоспособност, която по думите на Иванов днес им извоюва нови позиции на световния 
козметичен пазар. 
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√ Безработицата продължава да расте 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/12/10/1965441_bezraboticata_produljava_da_raste/ 
Безработицата през ноември е достигнала 11.3%, показват данните на Агенцията по заетостта (АЗ). Това е увеличение с 
0.3 пункта спрямо предходния месец и с 1.3 процентни пункта на годишна база. От октомври тя се увеличава с бавни, но 
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сигурни темпове и така данните на агенцията се приближават все повече до тези на Националния статистически институт 
(НСИ) и Евростат. Тримесечните данни на НСИ показват безработица от 11.5% за периода юли - септември 2012 г. 
Разликата между националната статистика и данните на АЗ идват от различните им методики. От агенцията изчисляват 
броя регистрирани в бюрата по труда безработни. Така отчетените от тях нива се разминават с до 2 процентни пункта с 
месечните данни на Евростат, които използват данните на НСИ по тримесечия. Едно от възможните обяснения за това е, 
че статистиката на Евростат е сезонно изгладена, което позволява по-голяма сравнимост по месеци. 
Традиционно през ноември потокът от безработни в бюрата по труда е по-голям, обясняват от агенцията, а търсенето на 
труд е по-ниско. Със сегашния си ръст нивото на безработица се доближава до нивата си от февруари тази година, когато 
тя беше 11.5% - най-високото ниво, отчетено от АЗ за 2012 г. Оттогава до октомври данните на агенцията показваха 
непрекъснат спад (виж графиката). 
Масов проблем 
Все повече младежи се обръщат към бюрата по труда, за да намерят работа. Една трета от всички 46 хил. 
новорегистрирани безработни през месеца са били на възраст до 29 години, съобщават от АЗ. Данните на НСИ също 
отчетоха ръст на младежката безработица миналия месец. Според националната статистика всеки пети млад човек на 
възраст между 15 и 29 години е бил безработен през третото тримесечие на 2012 г. Ръстът спрямо същия период на 
миналата година е почти 3 процентни пункта. Така общият им брой е достигнал 122 хил. за периода юли - септември на 
годината по данни на НСИ. 
От всички новорегистрирани безработни 45% са били освободени от частния сектор. Това означава, че през месеца част 
от работодателите не само не са осигурили нови работни места, но и не са успели да задържат на работа около 21 хил. 
от своите служители. Така общият брой на безработните, които са се регистрирали в бюрата по труда, е 372 хил. души. 
Спрямо октомври това е увеличение с 10 хил. души 
Къде има работа 
През месеца най-много служители са се стърсели в преработващата промишленост, търговията и в сектора операции с 
недвижими имоти. Общо заявените работни места са 7.6 хил., от които почти една трета в преработващата 
промишленост и 17% в търговията. От агенцията обясняват, че намалява броят на новорегистрираните безработни в 
услугите, но се увеличава в индустрията и селското стопанство. Това обаче се дължи предимно на сезонността в 
аграрния сектор и в този на услугите. В края на летния сезон ръстът на освободени работници беше най-голям именно в 
хотелиерството и ресторантьорството. 
 
√ "Прозрачност без граници": Бизнесът в България е най-пасивен в борбата с корупцията 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/12/10/1965455_prozrachnost_bez_granici_biznesut_v_bulgariia_e/ 
Бизнесът е най-слабото звено при противодействието на  корупцията в България и заема последно място в класацията на 
най-ефективните в борбата с подкупите институции, показва регионалният доклад "Пари, политика, власт: корупционни 
рискове в Европа" на асоциация "Прозрачност без граници". Изследването обхваща общо 25 страни на Стария континент 
и класира общо 13 сектора и институции от гледна точка на тяхната прозрачност и принос към борбата с корупцията (виж 
графиката). 
Тенденцията се наблюдава не само в страната, но и в цяла Европа, където по-неефективни от бизнес сектора се оказват 
единствено антикорупционните агенции. Най-силни пък според класацията както в Европа, така и в България са 
независимите контролни институции - омбудсманът и Сметната палата. Сериозно е обаче разминаването между 
представянето на изборната администрация в България - сред най-слабите три звена, и останалата част на Европа, 
където тя е оценена като една от най-силно представящите се институции. Проучването установява и ясна връзка между 
корупцията и финансовата криза. Според данните тя е ясно изразена най-вече в южните европейски страни - Гърция, 
Италия, Испания и Португалия. 
Вратички в закона 
Основен проблем в България, на който е обърнато внимание в изследването, е системното разминаване между 
оценката за законовата рамка за противодействие на корупцията и нейното практическо прилагане от институциите. По 
думите на д-р Даниел Смилов, ръководител на изследователския екип, който е осъществил националното изследване в 
България, ресурсът за радикални законодателни и институционални промени не само е в голяма степен изчерпан, но е 
наложително да се промени и практическото им приложение. 
Пример за това са обществените поръчки. Законите в страната съответстват с правото в ЕС, но те систематично се 
заобикалят, се твърди в проучването. Един от основните проблеми е, че сключените договори за обществени поръчки не 
се публикуват никъде, а практиката е условията често да се предоговарят чрез сключване на допълнителни анекси към 
тях. 
Само преди седмица "Прозрачност без граници" публикува и годишната си класация за корупцията в Европа, според 
която България е втората най-корумпирана страна в Европейския съюз след Гърция. 
Скандинавска почтеност 
Според новия доклад "лидери по почтеност" са скандинавските държави Дания, Норвегия и Швеция. Те са изградили 
най-силни контролни институции, съдебни системи и правоналагащи институции и противодействат най-ефективно на 
корупцията. Въпреки това и там съществуват проблеми, като например финансирането на политическата дейност. 
Швеция и Швейцария например нямат задължителна регламентация за финансиране на политическите партии и 
допускат даренията да не бъдат публично оповестявани. В Румъния пък често тези пари се разглеждат като членски внос 
поради законодателен пропуск. България е сред 10-те държави, в които всички дарения трябва да бъдат декларирани. 
Липсва обаче етичен кодекс за народните представители. Именно създаването на такъв е и една от препоръките на 
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асоциацията към страната. Кодекси съществуват в 8 от държавите в изследването, сред които са Франция, Германия, 
Гърция  и Полша. 
 
√ ЕС сви търсенето си за българска продукция 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/12/10/1965112_es_svi_turseneto_si_za_bulgarska_produkciia/ 
Спад на българския износ за Европейския съюз (ЕС) в четвърти пореден месец отчете днес Националният статистически 
институт. Само за октомври към изпадналия в рецесия европейски пазар българските фирми са доставили стоки на 
стойност 2.09 млрд. лв. и това е 8.1% по-малко спрямо миналия октомври. Като цяло за десетте месеца от началото на 
годината до края на октомври износът за ЕС е спаднал с 3.2%. 
Спадналото търсене беше първият видим канал (освен замразеното кредитиране), през който кризата от 2008 г. засегна 
България, като доведе до ръст на безработицата, спад на доходите и рецесия. За разлика от началото на кризата обаче 
българските компании вече са се ориентирали към алтернативни пазари, главно в Азия, и към страните извън ЕС износът 
расте шест последователни месеца. Само за октомври експортът към трети страни се е покачил с внушителните 22.7 
процента, а за десетмесечието - 11.1 на сто. 
Това е и причина общият размер на експорта също да се увеличава - с 2.2% за периода януари – октомври до общ 
размер 33.8 млрд. лв. 
В тази структура обаче ЕС заема дял от 58.6%, а износът към трети страни вече е 41.4 на сто. За сравнение в края на 
октомври миналата година към ЕС потегляха 62% от българския износ и само 38 процента се насочваха към трети страни. 
Новите пазари 
Износът на българските компании за Китай например се увеличава със 124% на годишна база и общият му размер от 
началото на годината до 31 октомври е стигнал 985 млн. лв. Така Китай вече измества Русия като втората най-важна 
държава за българските износители извън ЕС. Експортът към Руската федерация е на стойност 936 млн. лв., като 
увеличението му на годишна база е 7.4 на сто. 
Основен пазар остава Турция, за където износът на българските фирми расте с 10.5% на годишна база и за десетте 
месеца е достигнал 3.2 млрд. лв. 
Други пазари, за които износът се увеличава както в сравнителен план, така и в обсолютни стойности са САЩ – с 34% до 
582 млн. лв. и Грузия – с 26% до 460 млн. лв. 
Вносът на България 
Безспорен лидер по внос за Бъгария остава Русия заради енергийните ресурси – газ, суров петрол и ядрено гориво. 
Общата стойност на доставените от руски компании стоки в България е 8.67 млрд. лв. и това е 30% увеличение спрямо 
десетте месеца на миналата година. 
Втора по внос към България е Турция – с 1.9 млрд. лв. и 6% годишно увеличение, а на трето място е Украйна, от която 
внесените стоки са за 1.06 млрд. лв., но това е с 28% по-малко на годишна база. 
Равносметка 
Резултатът от външната търговия за десетте месеца на годината е дефицит от 6.05 млрд. лв., или двоен ръст нагодишна 
база. Само с ЕС дефицитът расте петкратно - до 3.4 млрд. лв., а с трети страни размерът му е 2.6 млрд. лв., или д 20% по-
голям спрямо същия период на миналата година. 
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√ Бюджетният дефицит достигна 128 млн. лв. 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/218269_%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%
8F%D1%82+%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3
%D0%BD%D0%B0+128+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B2 
Бюджетното салдо по Консолидираната фискална програма (КФП) с натрупване от началото на годината до края на 
ноември 2012 г. е отрицателно, в размер на около 128 млн. лeвa. Това показват предварителните данни на 
Министерството на финансите за периода. 
 Само за ноември оценката за салдото по консолидирания бюджет е дефицит в размер на около 54 млн. лeвa. Към края 
на октомври дефицитът по КФП беше 74.2 млн. лв. 
 Прогнозата за размера на фискалния резерв към 30 ноември 2012 г. е 6.8 млрд. лева, т.е. почти като през предходния 
месец. Във въпросната сума обаче са включени и постъпилите през лятото средства от емитирането на външен дълг от 
1.8 млрд. лв., които ще се използват за погасяване на държавния дълг с падеж през януари. Според Закона за държавния 
бюджет фискалният резерв не трябва да пада под около 4.5 млрд. лв. 
 Миналата седмица финансовият министър Симеон Дянков обясни в парламента, че от данните за ноември ще зависи 
дали пенсионерите ще получат коледни добавки. В интервю за bTV обаче премиерът Бойко Борисов заяви, че няма да 
има Коледни добавки към пенсиите, тъй като няма пари в бюджета. „И аз много искам да дадем Коледни добавки, но 
няма пари в хазната. Ние трябва да продължим с фискалната дисциплина, кой не иска да яде?”, каза Борисов. 
 
Вестник Труд 
 
√ Най-много за кризата плащат бедните 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1670445 
С ИВАН НЕЙКОВ, бивш социален министър,  разговаря ВЕСЕЛИН СТОЙНЕВ 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/12/10/1965112_es_svi_turseneto_si_za_bulgarska_produkciia/
http://www.klassa.bg/news/Read/article/218269_%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0+128+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B2
http://www.klassa.bg/news/Read/article/218269_%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0+128+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B2
http://www.klassa.bg/news/Read/article/218269_%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0+128+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B2
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1670445


- След дълги месеци “ще има, няма да има коледни добавки”, в неделя премиерът Борисов заяви, че няма да има 
бонуси за пенсионерите , защото няма пари. Фискалната дисциплина е над всичко - правилно ли е според вас това 
решение, г-н Нейков? 
- Правилно е от гледна точка на двама души - на премиера и на министъра на финансите. Не е правилно от гледна точка 
на 2,2 млн. пенсионери. Можем да повярваме, че няма пари само когато не е имало изобщо намерение да има такива 
пари. И когато въпросът е поставен така - ще дадем, ако в последния момент отнякъде нещо падне, тогава естествено, че 
няма да има пари. Проблемът е в приоритетите. Ако казваме - финансова стабилност с цената на всичко, тогава 
естествено е и да кажем - извинявайте, пенсионери, ама ще продължавате да стискате зъби.  
- Защо толкова дълго се обсъждаше публично да има ли, колко да са или изобщо да няма коледни добавки? В 
предишни години подобно дълго говорене е целяло и пиар ефект за управляващите, като накрая резултатът винаги е 
бил положителен - има добавки. 
- Вероятно правителството отново се разболява от онази болест, от която се разболяха всички български правителства от 
прехода - когато отвън, в резултат на вродена деликатност и логична дипломатичност, ти казват “браво, много си добър, 
поздравяваме те”. И ти започваш да си мислиш, че същото си мислят и хората в България за теб. И че щом 3 години са ти 
замразили доходите, може и 4-та, какво толкова. Вероятно това е надделяло. Но политиката по доходите в последните 
четири години не е случайна. Тя е в нарушение на един фундаментален принцип в дясното политическо мислене - за 
справедливостта. Разпределението на тежестта на кризата при нас може да е всякакво друго, но не и справедливо. 
Прехвърля се тежестта на гърба на най-бедните и най-нуждаещите се. И плоският данък е на гърба на по-малко 
имащите, и замразяването за дълго време на пенсиите, и символичното увеличаване на минималните заплати, които са 
на прага на бедността - всичко това показва една стратегия в сферата на доходите, която прехвърля тежестта на кризата 
върху гърбовете на работещите и на пенсионерите.  
- В думите на премиера за добавките прозвуча по-голяма загриженост за работещите и за инфраструктурата. При 
криза това не е ли верният подход? 
- Четвърта година слушаме, че ни предлагат бюджет на растежа, бюджет, който създава работни места, който ще дръпне 
икономиката напред. А какво се случи? За 4 години не видяхме растеж. За 4 години имаме непрекъснато нарастване на 
безработицата. За 4 години имаме замразяване на доходите. Ако това е имал предвид премиерът като грижа  - да, тя е 
налице. 
- В обяснението на премиера защо няма да има коледни добавки за пенсионерите се прокрадва и един особен 
политически момент. “Милички мои са ми пенсионерите, но те през годините главно поддържаха БСП”, каза Бойко 
Борисов. Това не е ли и политическо наказание за възрастните? 
- Понякога е по-добре да замълчиш, отколкото да кажеш нещо невярно. Ако твърдиш, че си дясна политическа сила, 
трябва да знаеш, че голяма част от възрастните българи винаги са гласували за дясното. И подобни твърдения са 
несправедливи към тях. 
- Но откровено дясна е гледната точка на финансовия министър Дянков, който казва, че е принципно против 13-и 
заплати и коледни добавки, защото това е популизъм. Трябвало хората през цялата година да се чувстват добре, не 
само на Коледа. 
- Това е много вярно. Само че у нас сега хората се чувстват недобре цялата година, включително и на Коледа. Колкото до 
дясното, то означава солидарно понасяне на тежестите. Човек може да си зададе например въпроса защо през тези 
четири години на дясно управление нито веднъж не бе поставен въпросът за дивидентите. Защото това е доход само за 
богатите, а там данъкът продължава да е най-нисък, той е по-нисък от данъка върху заплатите. Когато говорим за 
солидарно понасяне на тежестта на кризата, този, който има повече, трябва да понесе и по-голяма тежест. Това не е 
ляво, както смятат някои, а справедливо. Това е моделът на социалната държава, създаден от Конрад Аденауер, който 
уж се опитваме да следваме. От тази гледна точка политиката по разпределение на тежестта на кризата в последните 4 
години не беше дясна и не беше справедлива. 
- За да приключим с коледните добавки - ако сега пенсионерите се чувстват ощетени и обидени, нямаше ли да се 
чувстват пак обидени и ощетени, ако им бяха дали символични пари - по 20 лв. например, каквито варианти имаше? 
При това да ходят допълнително да си ги вземат, след декемврийските пенсии? 
- Вероятно да. Освен това обидата щеше да е и от това, че бяха необходими около 50 милиона лева, за да получат хората 
с най-ниски пенсии някаква добавка. България все пак не го е закъсала чак до 50 млн. лв. И чисто тактически - ако трябва 
да те ругаят за това, че нищо не си дал, или пък за това, че си дал малко, по-добре да те ругаят, че си дал малко. 
- Добър или лош е бюджетът на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2013 г.? Стопява ли се дефицитът, 
намалява ли субсидията за пенсии от републиканския бюджет, които отдавна не могат да се плащат само от 
осигурителни вноски? 
- Първият голям извод от бюджета на ДОО е, че няма да има проблеми с изплащането на пенсиите през следващата 
година. Пенсионерите трябва да бъдат спокойни, че ще си получават регулярно парите. Второ, трябва да има най-
малкото спиране на нарастване на дефицита в НОИ. Защото трябва вече да се вижда ефектът от поетапното увеличаване 
на пенсионната възраст, което да доведе до известно забавяне ръста на разходите за пенсии. И ако нещата с приходите 
в НОИ вървят нормално, би трябвало това да доведе до намаляване на дефицита. За съжаление няма да видим другия 
плюс, който би трябвало да се появи - ръст на приходите от вноски заради нарастване на доходите. Просто защото не се 
очертава растеж на доходите през 2013 г. 
- А кой е най-големият риск за социалното осигуряване догодина? 
- Високата безработица. Недай боже, тя да продължи да расте, защото загубата на работни места означава загуба на 
осигуровки и увеличаване на разходите на НОИ за обезщетения за безработица.  



- Три години пенсиите не бяха индексирани, но на четвъртата, от 1 април, те ще се увеличат накуп, според инфлацията 
от второто полугодие на 2009 г. до края на 2012 г. Отпуснатите към 31.12. 2009 г. ще се вдигнат с 9,8%, отпуснатите 
през 2010 г. - с 8,8%, тези през 2011 г. - с 5,7%, а най-новите от 2012 г. - с 2,2%. Това не решава ли проблема, макар и 
със със задна дата?  
- Това увеличение ще се даде след зимата. Т.е. най-тежкия период пенсионерите отново ще изкарат със замразени 
пенсии. Колкото до икономическата оценка - не е коректно да се твърди, че това увеличение компенсира инфлацията. 
Към момента още не знаеш каква ще е инфлацията за 2012 г., а вече си обявил, че си я компенсирал.  
Всичко сме пробвали като техника за осъвременяване на пенсиите - давали сме на всички по равно, давали сме на по-
малките пенсии по-голямо увеличение, на по-големите - по-малко. Сега има нов подход. Трябва да видим какъв ще е 
ефектът и да преценим дали е по-справедлив. Дай боже, да е така. 
- Ще се окаже, че единствените ощетени са хората, които са си отишли от този свят през последните 3 години, 
недочакали индексацията. 
- Дано да не дойде момент, в който, както казва народът, живите да завиждат на умрелите. 
- Майчинските се замразяват на 240 лв., но правителството казва - строим детски градини и предпочитаме майките да 
работят и да си дават децата в градините. Това не е ли справедлива дясна социална и демографска политика? 
- Противопоставянето на две отделни права на хората не води доникъде. Никой няма да разбере политиката “няма да ти 
дам пари, но ще ти построя детски градини”. С 30 милиона лв. колко детски градини ще построиш? Ако гледаме цените 
на софийските градини, които са от 3 млн. нагоре – ще построим десетина и толкоз. Какво решаваме по този начин? Ще 
вземем децата от Силистра и ще ги докараме в София ли? 
- Защо не, нали софийския боклук го возихме в Силистра? 
- Майтапът настрана, но това не бе добър пиар ход. Особено ме втрещи признание от депутати на ГЕРБ, че някои майки 
от някои малцинствени групи щели да се възползват и затова било по-добре да не се увеличават майчинските. Глупости 
на търкалета – няма нито икономическо, нито социално обяснение да не се увеличат майчинските! Имам чувството, че 
бе направено на инат - щом много протестирате, няма пък да ви дадем повече пари. Иначе не виждам друго обяснение - 
става дума за смешни пари. 
- Какво не направи управлението на ГЕРБ в социалната политика? 
- Пропусна да използва кризата, за да направи радикални реформи - и на пазара на труда, и в сферата на 
професионалната квалификация. След кризата едва ли някой ще ги направи - тогава никой не прави радикални стъпки. 
 
√ Европримка с шанс за спасение 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1670568 
Макар и тихомълком, желанието на много българи Европейският съюз да се захване по-здраво с контрола над страната 
ни и нейния политически елит върви към осъществяване. Част от това е просто последствие от новата интеграционна 
вълна, друга се дължи на задълбочаващата се липса на доверие към всякаквите местни политически разновидности. За 
да се подпише под гаранциите за юга и изтока, богатият европейски север налага нова формула: 
пари срещу реформи и контрол 
Тази голяма промяна потъва в целия шум около кризата с еврото, но нейните контури са вече отчетливи. Затягащата се 
примка няма да донесе така желаната от много цивилизационна колонизация откъм Запад, но със сигурност поне ще 
намали свирепия разпад на институции, политическа система и ред.  
Една от новостите ще бъде де факто дублирането на механизма за контрол върху България по линия на правосъдието и 
вътрешните работи. Това ще стане чрез нов механизъм за борба с корупцията, който ще се отнася до всички страни 
членки, но ще бъде прилаган най-остро спрямо най-слабите и корумпирани от тях. Неговият първи доклад ще е през 
лятото на 2013 г. и управляващите могат да очакват първа порция критики, които ще заместят липсата на документ по 
двустранния механизъм. Чрез тази нова писта например по-често и по-лесно ще се случват неща като острото писмо на 
комисаря Мишел Барние към нашето военно министерство, че купуването на военни самолети трябва да отговаря на 
европейската директива за публични търгове. 
Постепенно този общ механизъм ще започне да работи като наследник на сегашния двустранен такъв и в него ще се 
"прелеят" повечето сегашни критики. Въпрос на време е всичко това да се обвърже с достъпа до еврофондовете. 
Нови линии на контрол ще има и по отношение на самите фондове. Те няма да бъдат в познатия жанр на законността на 
тяхното усвояване, а ще се отнасят до това дали инвестирането реално променя средата и носи измерим резултат. Дали 
инвестицията е част от цялостна смислена политика в здравеопазването например. Да си купиш някаква нова техника 
без цялостна обосновка и доказателство за работеща система ще стане много по-трудно. Умното инвестиране ще е 
условие за цялостното усвояване на парите. Идва краят на чешмичките и лентите в нищото. Новата система ще означава 
и край на бясното подписване на договори по оперативните програми, без да има каквато и да било яснота дали 
проектните идеи имат въобще някакъв смисъл.  
Шенгенските реформи също ще имат ефекта на затягане на контрола върху най-слабите места в системата. Когато 
пакетът промени бъде приет, агенцията за граничен контрол "Фронтекс" ще може непрестанно и без предупреждение 
да прави проверки и да тества качеството на работата по опазване на външните граници. Освен че директно ще може да 
предписва какво и как да се промени при нужда, тя буквално ще може да поема контрола на "ръчно управление". Ще 
може да изпраща "дългосрочно" полицаи от други страни - членки на Шенген на място по българските граници. 
Помислено е и за политически санкции. След влизането в пространството членството ще може да бъде замразявано 
неограничен брой пъти и по този начин да причинява тежко политическо неудобство на местното правителство. 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1670568


Отнемането на удобството за гражданите пък ще бъде източник на недоволство, с който провиненият ще трябва да се 
съобразява.  
В резултат на кризата с еврото съюзът отива и към по-интегрирана икономическа политика и нова система от наказания 
и контрол. Нарушаването на параметрите на фискалния пакт за дълг и дефицит ще означава временно суспендиране на 
националното икономическо управление, а по-нататък можем да очакваме пряка намеса в националния бюджет, ако 
някой реши да си прави експерименти. Отиваме към подход, при който комисията ще прави директни предписания как 
да подобряваме нашата конкурентоспособност или как да се подобрява бизнес средата. Разбира се, съюзът далеч няма 
монопол върху икономическия разум и за някои цената на тази намеса ще е висока. Но поне 
ще бъде базова спирачка 
Списъкът може да бъде продължен, но картината е ясна. Постепенно възниква нова мрежа от механизми за натиск и 
контрол, които да осигурят по-доброто функциониране на организацията. Това неизбежно ще създаде множество 
проблеми в по-работещите и чувствителни към външна намеса страни членки. 
В България това няма да се случи, защото при всичките му недостатъци съюзът е една от малкото спирачки пред 
необратимата балканска белорусизация на тази територия. 
 
Вестник Сега 
 
√ Бизнесът е доволен от асфалта, но не и от чиновниците 
http://www.segabg.com/article.php?id=628279 
Бизнесът е доволен от пътищата, но по-добрият асфалт не облекчава работата на фирмите с чиновниците. 
Предприятията не пестят слабите си оценки за администрацията и продължават да се оплакват от данъчната тежест и 
държавните такси. Това показват изводите от проучване на Българската търговско-промишлена палата сред 3000 фирми, 
представено вчера. 
Почти всяка втора компания твърди, че среща проблеми с административното обслужване и честите промени в 
законите. Конкуренцията от фирми, които работят на тъмно, също спъва предприемачите, а около половината от тях се 
оплакват от затруднен достъп до финансиране. 
През 2012 г. единствено при инфраструктурата - едно от изследваните условия за бизнес и инвестиции, 
преобладаващият брой фирми (59%) считат, че има подобрение спрямо 2011 г. По шестобалната система компаниите са 
оценили инфраструктурата с 3.67, докато м.г. оценката е била 2.71. 
Работата на данъчната администрация получава оценка 3.34. Тя е почти същата в сравнение с миналата година - 3.31. 
Сериозен остава и проблемът с погасяването на задълженията на държавата към фирмите. Темповете на разплащане се 
"радват" на оценка 2.98, като тя не помръдва за втора поредна година. Това не е случайно, тъй като една от основните 
причини за междуфирмената задлъжнялост е именно забавеното изплащане на задължения от страна на държавата и 
общините към фирмите. 
Ефектът е лавинообразен, защото така и бизнесът се затруднява да плаща заплати. По данни на Главната инспекция по 
труда от януари до октомври след намесата на трудовите ревизори са изплатени около 60 млн. лв. забавени суми, но 
остават още около 57 млн. лв. 
До септември борчовете на централната и местната власт са в размер на 286.5 млн. лв., сочат данни на финансовото 
министерства. По-голямата част от тях са натрупани от местната власт. 
Най-ниска оценка бизнесът дава на съдебната система - 2.60. Лоша е и оценката за образованието, което, както и през 
2011 г., получава едва 2.96. "Това е обезпокоително. Над 64% от фирмите имат проблеми при намирането на служители 
с подходящата квалификация или образование при наличието на почти 400 хил. безработни през второто тримесечие на 
2012 г.", коментира шефът на палатата Цветан Симеонов. 
Според него едно от възможните решения за облекчаване на фирмите е премахването на данъка върху дивидентите, 
както и намаляването на ставките за едноличните търговци от 15 на 10%. Според Симеонов това няма да се отрази 
негативно на фиска, а ефектите ще са само благоприятни. "Данъкът от 15% е една несправедливост към малките и 
средни фирми, за които всички ние казваме, че трябва да се грижим, защото те раждат големите предприятия след 
време", заяви Симеонов. 
 
√ Ръст на дефицита с 54 млн. лв. оставя пенсиите без добавки 
http://www.segabg.com/article.php?id=628248 
С 54 млн. лв. се е увеличил дефицитът в държавния бюджет през ноември спрямо октомври, което вероятно е причината 
през уикенда премиерът Бойко Борисов да заяви, че коледни добавки няма да има, защото няма пари. Към края на 
ноември по предварителни данни салдото в бюджета с натрупване от началото на годината е отрицателно в размер на 
128 млн. лв. През октомври дефицитът беше 74.2 млн. лв. и това беше първият месец от май насам, през който 
финансовото министерство отчете минус. 
Както "Сега" писа, бюджетът и коледните добавки на пенсионерите, които управляващите обвързаха с липсата на 
дефицит, се оказаха заложник на проблемите с бюджета на Европейския съюз. В последните месеци на годината 
България чака Брюксел да й възстанови над 1 млрд. лв. вече платени средства по оперативните програми. В края на 
октомври се чакаха 551 млн. лв. от ЕС, а в края на миналата седмица те бяха 385 млн. лв. Възстановените средства обаче 
явно веднага са влезли във фискалния резерв, тъй като прогнозата за него към края на ноември е 6.8 млрд. лв. при 6.6 
млрд. лв. в края на октомври. 
 

http://www.segabg.com/article.php?id=628279
http://www.segabg.com/article.php?id=628248


Разиграването с коледните добавки предизвика миналата седмица президента Росен Плевнелиев да заяви, че 
дефицитът в бюджета е достатъчно комфортен и добавките не могат да са предмет на ежедневни коментари, а на 
планиране. 


