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Вестник Класа 
√ Пактът за финансова стабилност на Дянков търси 180 депутатски гласа 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/160099_%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8A%D1%82+%D0%B7%D0%B0+%D
1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0
%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%94%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D1%82%D1
%8A%D1%80%D1%81%D0%B8+180+%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8+%
D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0 
Най-малко 180 депутати трябва да гласуват „за“ приемането на Пакта за финансова стабилност, предложен от екипа на 
финансовия министър Симеон Дянков и записването му в Конституцията на България. Вчера основните мерки в него 
бяха официално представени, а Дянков заедно със заместниците си Владислав Горанов и Боряна Пенчева дадоха 
разяснения за същността на проекта за пакт.  
Според чл. 155 на основния закон парламентът приема изменение или допълнение в него с мнозинство 3/4 (180 от общо 
240 депутати) от всички народни представители на три гласувания в различни дни. Ако предложението не получи това 
мнозинство, но надхвърли 2/3 (160) от гласовете на всички народни представители, се поставя за ново разглеждане не 
по-рано от два и не по-късно от пет месеца. При новото разглеждане предложението се приема, ако за него са гласували 
не по-малко от 2/3 (160) от всички народни представители.  
Сметките показват, че документът трябва да получи подкрепата, освен на парламентарната група на ГЕРБ, още и на 
депутатите от „Атака“ и Синята коалиция, на отцепилите се депутати от РЗС, както и на част от народните представители 
от ДПС и БСП. В момента ГЕРБ, „Атака“, Синята коалиция и независимите депутати, които подкрепят правителството, са 
общо 157 души.  
Пактът за финансова стабилност съдържа три основни мерки - бюджетен дефицит до 3% от БВП, преразпределителна 
роля на държавата до 37% от прогнозния БВП и промяна на преките данъци само с квалифицирано мнозинство на 
депутатите (2/3 или 160 гласа). Според финансовия министър няма никакво съмнение, че „здравомислещите“ глави от 
опозицията ще се присъединят към дясната идея за дългосрочно запазване на фискалната дисциплина. По думите му 
вероятният срок за влизането в сила на пакта е 1 януари 2013 г. Той даде пример с Германия, където през юни 2009 г. са 
приети конституционни промени по дефицита. „Те ще влязат в сила през 2014 г. т.е. с 5 г. срок на опознаване. При нас ще 
бъде доста по-бързо. Пактът за финансова стабилност не случайно го слагаме в конституцията - при успех ще 
просъществува с десетилетия“, категоричен бе вицепремиерът.  
Докато той не бъде приет, няма да бъдат направени стъпки за влизане в ERM-2, добави той. По-рано в интервю за 
Ройтерс Дянков заяви, че още през тази есен България може да започне разговори с Брюксел за влизане в ERM-2, 
въпреки че няма краен срок за приемане на единната валута. 
Предложенията в пакта за стабилност, изискващи промяна в конституцията, трябва да се обсъдят много внимателно, 
коментира за „Класа“ депутатът от ДПС Юнал Лютви, но не се ангажира да говори от името на партията си. По думите му 
промяната на конституцията е важен политически акт. „На първо място, ние трябва по същество да обсъдим самите 
предложения. Трябва да се съберем – парламентарната група, ръководството на партията или заедно и да обсъдим 
всичко това. Не съм убеден дали промяната на конституцията е най-правилният път за постигане на фискална 
стабилност. Необходимо е по-подробно да се запознаем и с мотивите за това искане – какво цели министър Дянков. 
Нашето становище ще бъде плод на задълбочено обсъждане и преценка“, коментира Лютви. 
Изпълнителното бюро на БСП пък взе решение категорично да се противопостави срещу готвения т.нар. Пакт за 
финансова стабилност или фискален борд, заяви за „Класа“ левият депутат Георги Кадиев. Според него това е 
ултрарепресивна мярка не толкова към българското правителство, колкото към българската икономика. Всяко едно 
правителство при необходимост, в ситуация на криза, трябва да разполага с достатъчно ресурс, ако се налага да 
разходва средства и над 40 % от БВП, за да подпомогне българската икономика. „Затова се правят силни излишъци и се 
трупа резерв в добри години, за да може да се харчи в лоши години”, добави Кадиев. Ако се случи, по думите му, 
някакво бедствие, за да се помогне на населението, трябва да се промени цялата конституция. 
 
√ Фирмите масово се отказват от европари 
26,4 % от договорите по оперативната програма са анулирани по искане на бенефициентите 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/160096_%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0
%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE+%D1%81%D0%B5+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%
82+%D0%BE%D1%82+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8 
Над 26% от договорите по оперативна програма „Конкурентоспособност“ са прекратени по настояване на фирмите-
бенефициенти, съобщиха вчера от Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия. Става дума за 241 
договора на обща стойност 93 млн. лв. По 90 % от случаите по тези договори не са извършвани никакви плащания, 
поясни Цветан Стоевски, главен директор на главна дирекция "Конкурентоспособност и иновации" в агенцията. Тази 
тенденция не може да не ни притеснява, защото в над 50% от случаите искането за анулиране на договорите идват в 
късен етап от изпълнението на проекта. Тогава вече администрацията е загубила доста време за обслужването на даден 
бенефициент, а после парите, които той е трябвало да получи, просто отиват на вятъра, коментира Стоевски. Ако 
фирмата просто се откаже да подпише договор, субсидията получава първата резерва в списъка от кандидати. Но ако 
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договорът се прекрати по-късно, какъвто се оказва масовият случай, парите няма да могат да бъдат усвоени от 
следващата компания с одобрен проект, а трябва да се обявява нова процедура. 
Според Стоевски в повече от случаите при искането си за прекратяване на договора фирмите изтъкват финансовата 
криза и смяна на приоритетите. Сред основните причини са невъзможността да се осигури съфинансиране по проекта, 
проблеми с доставчиците и други вътрешни за компанията фактори, посочват от администрацията. Досега 
представителите на бизнеса многократно са коментирали, че минава близо година, докато стане ясно дали техният 
проект е одобрен. В много случаи обаче за това време необходимостта от инвестиции е отминала. Напоследък 
администрацията прави опити да спазва графика за оценка, но и тогава не всички компании подписват договори. При 
последната процедура за технологична модернизация на малките и средните предприятия 4 фирми са се отказали. 
Досега по двете оси на програмата са изплатени на фирмите над 44 млн. лева, от които авансовите плащания са около 
12 млн. лв., а над 7 млн. лв. са междинните плащания. Приключилите договори са 193 за над 25 млн. лв. В момента по 
осем процедури по програмата в процес на изпълнение са около 600 договора за 280 млн. лв. 
Ние сме бенефициент по програмата за разширяването на присъствието на българските предприятия на европейския и 
световния пазар, която е на стойност 27 млн. лв., съобщи Марияна Велкова, изп. директор на Агенцията за насърчаване 
на малките и средните предприятия. Чрез нея ще се финансира участието на наши фирми в международни изложения и 
панаири. Предвижда се създаването и на интернет портал, чрез който експортно ориентираните компании ще могат да 
поддържат връзка с търговските ни представители по света. 
Общинският фонд е помогнал на 328 малки предприятия 
От началото на своята дейност Общинският гаранционен фонд за малки и средни предприятия на Столичната община е 
разгледал 409 искания за гаранционна подкрепа, като е поел гаранционни ангажименти към 328 малки и средни 
предприятия. Така те са получили кредити на обща стойност 47,3 млн. лв. Гаранционният ангажимент към края на 
миналата година е бил за 5,6 млн. лв., сочи статистиката на фонда. Според нея през 2010 г. той е разгледал 61 искания за 
гаранционна подкрепа, 56 от които са одобрени, а е поет ангажимент към 52 малки фирми на стойност 3,2 млн. лв. по 
кредити с общ размер от 11,3 млн. лв. 
 
Вестник Монитор 
 
√ Рекорден ръст на промишлеността в еврозоната 
http://www.monitor.bg/article?id=281055 
Ръстът на услугите и производствената индустрия в еврозоната за месец февруари показва най-голямото си увеличение 
за последните 4 години.  
Покачването на индекса от 57 до 58,4 пункта се базира на данни на лондонската агенция Markit Economics, която 
предоставя доклади според показателите на мениджъри от 17-те страни членки, използващи единната европейска 
валута. Резултатите са най-високите от юли 2006 година насам, като според статистиката индексно ниво над 50 пункта  
говори еднозначно за развитие на пазара  
Ръстът рязко се повиши, след като удари дъното през октомври 2010 г. Секторът на промишлеността продължава да 
води подновеното покачване през февруари, като производството се повишава със скорост, която е почти рекордна за 
последните 10 години, съобщават от Markit Economics.  
Икономиката на еврозоната набира сили, дори след като увеличението се оказа по-слабо от прогнозираното през 
четвъртото тримесечие на изминалата година.  
Компаниите увеличават своята производителност  
и дори назначават нови работници  
с цел да задоволят нарастващия износ. Потребителите възвръщат своя оптимизъм, въпреки че правителствата 
продължават да затягат бюджетите си.  
Германия, най-голямата европейска икономика, води развитието на региона, докато страни като Испания и Ирландия 
усилено съкращават харчовете си, стремейки се да намалят бюджетните си дефицити. Инвестиционното доверие на 
германските предприемачи нараства за четвърти пореден месец, а нивото на безработица през миналия месец отчете 
най-ниското си ниво през последните 2 десетилетия. Другият мастодонт на европейската икономика – Франция, отчита 
по-високи от предвидените нива на бизнес увереност.  
Бизнес климатът в Германия с нов връх 
Бизнес климатът в германската индустрия и търговия се подобри неочаквано през февруари, и то за девети пореден 
месец, като надмина предишните си рекордно добри нива, отбелязани през януари. Това показа ежемесечното 
проучване на Мюнхенския изследователски институт Ifo, което потвърди за пореден път подема в немската икономика.  
Според резултатите германските компании оценяват условията за правене на бизнес в страната като изключително 
добри. В резултат на това индексът се повишава за девети пореден месец, като отбелязва нова рекордно висока 
стойност от 111,2 пункта през февруари спрямо 110,3 пункта за януари.  
Икономическият барометър е сред най-важните показатели за изгледите пред немската икономика, която е източник на 
около 19% от брутния вътрешен продукт на ЕС и е четвърта по големина в света след САЩ, Китай и Япония.  
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