
 

 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Класа 
 

√ Бойко Борисов: Екологията е на първо място за нас 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/194525_%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE+%D0%91%D0%BE%D1%80%D0
%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%3A+%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0+%
D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE+%D0%BC%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B7
%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%81 
На първо място за нас е да оставим природата екологично чиста за следващите поколения и чак след това съблюдаваме 
финансово икономическите ползи. Това заяви премиерът Бойко Борисов вчера на съвместен брифинг с държавния 
секретар на САЩ Хилари Клинтън в Министерския съвет. Клинтън бе у нас по покана на министъра на външните работи 
Николай Младенов. Заради снега самолетът й закъсня с 40 минути и тя кацна в София в 12,33 часа. Престоят й в София бе 
5 часа. След срещата си с нея, която продължи повече от час и на която присъстваха вицепремиерите Цветан Цветанов и 
Симеон Дянков, военният министър Аню Ангелов, на външните работи - Николай Младенов, на икономиката – Трайчо 
Трайков, Борисов заяви, че докато българското общество не бъде убедено в безопасността на технологиите за проучване 
и добив на шистов газ, мораториумът няма да бъде отменен.  
Подобно е отношението ми и към ядрената енергия, каза българският министър-председател. „Ако знам, че АЕЦ 
„Белене“ е рентабилна и безопасна и няма да бъде затворена след 10 години, бих подписал още днес. Към момента по 
този проект обаче вече са вложени 1,390 млрд. лв. и затова търсим решение на проблема“, заяви още Борисов.  
Във връзка с диверсификацията Бойко Борисов каза, че до май т.г. очаква да започне изграждане на газова връзка с 
Румъния, а до края на годината – с Гърция. На предстояща междуправителствена среща в Анкара през март т.г. пък се 
очаквало да се реши въпросът за трансграничен газопровод и с Турция.  
От своя страна Хилари Клинтън изрази подкрепа за позицията на българското правителство за екологична безопасност. 
„Ще изпратя Ричард Морнингстар на специални разговори на експертно ниво за това как ние можем да помогнем 
повече за опазване на вашата околна среда и за постигане на енергийните ви цели“, каза Клинтън. Морнингстар е 
специален пратеник на държавния секретар по въпросите на Евразийската енергетика.  
Клинтън обърна внимание и на борбата с незаконния трафик на ядрен материал, вероятно визирайки програмата на 
Иран за изработване на атомно оръжие. Тя заяви, че очаква подкрепа от българското правителство за защитата на целия 
ЕС от ракетни атаки и за плановете за изграждане на антиракетен щит, включително и на наша територия. 
Хилари Клинтън насърчи усилията на кабинета за интеграция на ромското малцинство и работата по тази стратегия. На 
този проблем тя обърна специално внимание по време на посещението си у нас – след визитата в МС Клинтън отиде на 
среща с ромски представители в американското посолство.  
Държавният секретар: САЩ ще бъдат винаги с вас! 
Държавният секретар на САЩ благодари на България, че е равностоен партньор на страните от НАТО на мисиите в 
Афганистан и Косово. „САЩ ще бъдат винаги с вас. Ние сме изключително впечатлени и горди от прогреса, отбелязан от 
вашата страна, както и от силните взаимоотношения между българските и американските народи и правителства. Искам 
да благодаря на премиера Борисов и за отличните дискусии между екипите, а също така и на президента и външния 
министър, с когото работя редовно през цялата година” , каза Клинтън, подчертавайки „задълбочеността и широкия 
обхват“ на взаимното партньорство.  
Българският премиер и американският държавен секретар заедно осъдиха случващото се в Сирия, където 
правителството използва „брутални методи срещу собственото си население“. 
Хилари Клинтън изрази дълбоко разочарование от позицията на Китай и Русия от събота, блокираща резолюцията на 
ООН. Това е пародия и изопачаване на реалността, каза Клинтън. „13 срещу 2 бяха гласовете в Съвета за сигурност на 
ООН, каза държавният секретар, в подкрепа на резолюцията бяха страни от целия свят, от всички континенти. Ние ще 
продължим да работим чрез дипломатически натиск, за да спрем насилието в Сирия“. 
Клинтън подчерта, че някои държави продължават да финансират и подкрепят с оръжие сирийското правителство, 
вероятно визирайки Руската федерация.  
Премиерът Борисов заяви от своя страна, че България вече е подписала в рамките на Европейския съвет декларация, 
осъждаща насилието в Сирия. Както и че случилото се преди дни в Египет, където вече има десетки жертви от един 
футболен мач и от протестите след него, също трябва да стане обект на международно наблюдение.  
 

√ Заместник финансовият министър Боряна Пенчева: Сребърният фонд губи до 50 млн. лв. на година от инфлацията 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/194478_%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%
BA+%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%BC%D0%B8%D0%B
D%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80+%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0+%D0%9F%D0%B5%D0%BD
%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%3A+%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%8
2+%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4+%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+50+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+

http://www.klassa.bg/news/Read/article/194525_%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE+%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%3A+%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0+%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE+%D0%BC%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%81
http://www.klassa.bg/news/Read/article/194525_%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE+%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%3A+%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0+%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE+%D0%BC%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%81
http://www.klassa.bg/news/Read/article/194525_%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE+%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%3A+%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0+%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE+%D0%BC%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%81
http://www.klassa.bg/news/Read/article/194525_%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE+%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%3A+%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0+%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE+%D0%BC%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%81
http://www.klassa.bg/news/Read/article/194478_%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80+%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0+%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%3A+%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4+%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+50+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B2.+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0
http://www.klassa.bg/news/Read/article/194478_%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80+%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0+%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%3A+%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4+%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+50+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B2.+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0
http://www.klassa.bg/news/Read/article/194478_%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80+%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0+%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%3A+%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4+%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+50+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B2.+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0
http://www.klassa.bg/news/Read/article/194478_%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80+%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0+%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%3A+%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4+%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+50+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B2.+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0
http://www.klassa.bg/news/Read/article/194478_%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80+%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0+%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%3A+%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4+%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+50+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B2.+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0


%D0%BB%D0%B2.+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D0%B8%D0%
BD%D1%84%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0 
Парите в Сребърния фонд се обезценяват от инфлацията, като за година реализираните загуби са между 25 млн. и 50 
млн. лв. Това посочи заместник-министърът на финансите Боряна Пенчева пред Дарик радио. Тя е на мнение, че трябва 
да се разнообразят инструментите, с които може да се инвестират средствата от фонда. В края на миналата година те са 
1,8 млрд. лв. „Тези пари в момента стоят в БНБ на нулева лихва, затова се обсъжда промяна в закона така, че да могат да 
се инвестират парите при много нисък риск. Законът към днешна дата дава възможност за инвестиции в инструменти в 
европейските страни, което към този момент не е направено заради високия риск“, посочи още Пенчева.  
По думите й към момента България успява да покрие всички свои ангажименти, като през януари са платени външни 
дългове за над 500 млн. лева. За пореден път повтори, че страната ни няма да има задължение да плаща каквито и да е 
пари по европакта, който трябва да се подпише през март. За 2011 г. структурният дефицит на страната ни е 1,2 % от БВП, 
а след влизането на европакта в действие, което ще стане най-рано от 2013 г., в него ще бъде заложено страните да имат 
структурен дефицит до 0,5 на сто от БВП. В договора обаче ще има възможност за страни с държавен дълг под 60%, да 
може структурният дефицит да бъде 1%, а по прогнозни данни на МФ ние ще покрием този критерий още тази година. 
Финансовите задължения за страната ще възникнат едва след влизането ни в еврозоната по силата на други договори. 
Тогава България, както и другите нови страни членки при присъединяването си към еврозоната ще плащат по-
благоприятна вноска от старите страни членки. За нас тази вноска би била между 50 и 70 млн. евро годишно. Еврозоната 
има нужда от България като една стабилна финансова държава, каза още зам.-министърът.  
 

√ Времето на Гърция изтече 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/194506_%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0
%B0+%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5 
Гръцкият премиер Лукас Пападимос имаше нелеката задача да убеди партийните лидери на коалиционните си 
партньори да подпишат споразумението за строги икономии, поискани от тройката – МВФ, ЕК и ЕЦБ. Крайният им срок 
изтече вчера. Макар че срещата започна още следобед с тричасово закъснение, до редакционното приключване на броя 
не бяха съобщени конкретни резултати от нея. Забавянето бе продиктувано от тежките преговори в последния момента 
с тройката. Международните кредитори не са готови на компромис към гръцкото правителство за съкращаване на 13-а и 
14-а заплата в частния сектор и премахването на най-ниското възнаграждение и за ограничаването на разходите в 
държавния сектор. От тройката искат намаляването на разходите за въоръжение с 400 милиона евро в следващите 2 
години, на разходите за здравеопазване с 1,1 милиарда евро и сливане на държавни предприятия и съкращаване на 
служители, уточни GRReporter. Тези икономии обаче се виждат твърде големи за лидерите на партиите, които подкрепят 
кабинета на Пападимос. Синдикатите също категорично отказаха преговори за намаляване на заплатите. Подписа си под 
споразумението трябва да сложат бившият премиер и лидер на лявоцентристката партия ПАСОК Георгиос Папандреу, 
ръководителят на дясноцентристката партия „Нова демокрация” Антонис Самарас и лидерът на неголямата 
националистическа партия Георгиос Карадзеферис. С него финансовият министър Евангелос Венизелос трябваше да 
отлети днес за Брюксел за среща с колегите си от еврозоната. Поради тромавите преговори тя бе отложена най-вероятно 
за сряда.  
Папандреу, чието правителство подписа договора за първия спасителен пакет от 110 млрд. евро и подготви почвата за 
втория, настоя каквато и финансова помощ да получат гръцките банки, тя да се съпровожда и с национализацията им. На 
гръцките банки ще им трябват около 15 милиарда евро за рекапитализация, които ще дойдат от новия спасителен пакет, 
след като доброволно окастрят гръцкия дълг. Лидерът на „Нова демокрация“ Андонис Самарас пък е категорично 
против съкращаването на заплатите в държавния сектор и намаляването на пенсионните надбавки.  
Натискът от страна на Европа също обаче се затегна. В интервю за германското списание "Шпигел", цитирано от Ройтерс, 
шефът на Еврогрупата Жан-Клод Юнкер посочва, че Гърция няма да може повече да разчита на солидарността на 
другите страни от еврозоната, ако не съумее да осъществи договорените реформи, и през март те ще трябва да обяви 
фалит. По думите му вероятността от гръцки банкрут трябва да насърчи Атина "да напрегне мускули", когато стигне до 
прилагане на реформите. Междувременно проучване, цитирано от германските медии, показа, че 53% от германците 
смятат, че би било по-добре, ако Гърция се откаже от еврото и се върне към драхмата. Само 34 на сто са за оставане на 
Гърция в еврозоната. Нещо повече – 80 на сто са против отпускането на финансова помощ на Атина, преди страната да 
изпълни всички наложени й мерки за икономии.  
Гърция се нуждае спешно от втори заем от 130 милиарда евро, за да не изпадне в състояние на неконтролируем фалит 
до месец.  
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