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Асоциация на индустриалния капитал в България днес в медиите 
 
Агенция Кросс 
 
√ Дянков покани АИКБ на среща за Пакта за финансова стабилност 
http://www.cross-bg.net/index.php?_rt=1197480 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев получи покана от 
заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков да обсъдят проекта за Пакта за 
финансова стабилност. Срещата е насрочена за 10 март, сряда, следобед, съобщиха от финансовото 
ведомство.  
Националният съвет на АИКБ, който се състоя на 25 февруари в София, даде мандат на председателя, на 
заместник-председателя и главния секретар на АИКБ да представят мнението на работодателската 
организация по проекта на Пакта за финансова стабилност. 
 
www.speshno.info 
 
√ Дянков покани АИКБ на среща за Пакта за финансова стабилност 
http://speshno.info/news.php?id=191932 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев получи покана от 
заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков да обсъдят проекта за Пакта за 
финансова стабилност. Срещата е насрочена за 10 март, сряда, следобед, съобщиха от финансовото 
ведомство. 
Националният съвет на АИКБ, който се състоя на 25 февруари в София, даде мандат на председателя, на 
заместник-председателя и главния секретар на АИКБ да представят мнението на работодателската 
организация по проекта на Пакта за финансова стабилност. 
 
***  
Публикации за борбата със сивия бизнес 
 
Телевизия БТВ 
 
√ Стратегия за противодействие на изпирането на пари ще бъде представена на кръгла маса в Министерски 
съвет. 
http://bnt.bg/bg/news/view/48463/merki_sreshtu_praneto_na_pari  
Организатор на форума е фондация „РискМонитор".Дискусията ще открие вицепремиерът Цветан Цветанов. 
Либерализацията на икономиките, премахването на границите, свободното движение на стоки и капитали, 
превръщат прането на пари в глобален проблем. 
Според специалистите усилията трябва да се насочат към блокиране на връзките между финансовите 
институции и престъпниците. 
Икономическите санкции се оказват по-ефективни срещу организираните престъпни групи, отколкото само 
арестуването на техните членове. 
 
ИА Пресклуб 
 
√ Представят проектът на стратегия за противодействие на изпирането на пари 
http://pressclub.bg/institutions/cabinet/20110309/news-30838  
 Днес, 9 март, ще се проведе кръгла маса, на която ще бъде представен проектът на стратегия за 
противодействие на изпирането на пари в Република България, – съобщи Пресслужбата на МС. Организатор 
на форума е фондация „РискМонитор”. 
Проектът ще бъде представен от прокурора във ВКП Ваня Несторова, от главния експерт по криминологични 
изследвания в РискМонитор Георги Петрунов и от Дафин Маламов от ДАНС. 
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Дискусията ще бъде открита от вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, от 
посланика на САЩ у нас Джеймс Уорлик и от изпълнителния директор на “РискМонитор” Стефан Попов. 
Участие в дебатите ще вземат заместник-главният прокурор Бойко Найденов, председателят на ДАНС 
Константин Казаков, директорът на НАП Красимир Стефанов и др. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ ДАНС събира спецекип срещу прането на пари 
http://www.standartnews.com/news/details/id/96982/%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%A1-
%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-
%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BF-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-
%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8   
Родното ФБР прави суперекип срещу прането на пари. ДАНС обмисля да назначи финансисти, които да 
засилят работата на отдела против легализирането на пачки от продажбите на наркотици и нелегална 
търговия с оръжие, научи "Стандарт". 
След вливането на финансовото разузнаване в агенцията екипът за борба с прането на пари се оказал най-
слабото звено в ДАНС. Срещу част от агентите пък имало оплакване от банка, тъй като трезорът бил 
проверяван над 5 пъти последователно, въпреки че не са били открити нарушения. 
Засилването на спецекипа се очаква да бъде една от мерките, която ще бъде записана в националната 
стратегия за борба с прането на пари. 
Тя е изготвена от Фондация "РискМонитор", МВР, ДАНС и прокуратурата. Стратегията днес ще бъде 
представена на кръгла маса, в която ще се включат вицепремиерът Цветан Цветанов, шефът на родното ФБР 
Константин Казаков, директорът на НАП Константин Стефанов и американският посланик Джеймс Уорлик. 
Документът е допълнение към приетата наскоро стратегия за национална сигурност. В него се дефинира 
явлението изпирането на пари и очертава принципите за хващане на мръсните пачки. В стратегията са 
описани начините на легализиране на сумите от продажби на наркотици и оръжия, както и каналите, по 
които се прави това. 
 
***  
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
вестник Пари 
 
√ Субсидиране на недомислието 
Време е временното решение с временната заетост да спре да бъде в сегашния си вид 
http://pari.bg/static/pdf/pages/08.pdf 
 
√ Красимир Попов: Смисленият начин за подкрепа е чрез обучение и квалификация 
http://pari.bg/static/pdf/pages/09.pdf 
 
√ Българските индексни фондове са най-доходоносните през 2011 г. 
http://pari.bg/static/pdf/pages/11.pdf 
 
√ Търсенето на работна ръка ще нарасне след април 
http://pari.bg/static/pdf/pages/14.pdf  
 
вестник Класа 
 
√ 9 сектора у нас са с най-големи планове за нови служители 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/161478_9+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+
%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D1%81+%D1%81%D0%B0+%D1%81+%D0%BD%D0%B0%D0%B9-
%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B
5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0
%B5%D0%BB%D0%B8 
Работодателите в 9 сектора на индустрията у нас имат най-сериозни планове за отваряне на нови позиции. 
Това показва проучване на компанията за човешки ресурси Manpower, в което са включени 764 български 
фирми. Секторите производство, финанси, публични и социални услуги, ресторантьорство и хотелиерство и 
търговия на едро и дребно ще предоставят най-много възможности на кандидатите за работа. Като цяло, 
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един на всеки четири български работодателя заявява, че планира да увеличи нивата на заетост през второто 
тримесечие, докато само 10% от работодателите планират да намалят своите служители. Така през април-
юни българските работодатели очакват заетостта да се увеличи с 15%, при едва 4% в началото на годината.  
Най-големи оптимисти са представителите на публичния и социалния сектор, който включва образователни и 
обучителни фирми, листвани на борсата компании, здравни организации и други. Там всяка четвърта 
компания планира да увеличи служителите си през следващите три месеца. Бизнесът, включващ 
ресторантьорството и хотелите, също е сред позитивно настроените. Според данните на проучването 
плановете за наемане на нови работници значително са се увеличили с 23 на сто. В сектора на финансите, 
застраховането, недвижимите имоти и бизнес услугите също планират да наемат повече работна ръка, като 
прогнозите са отворените позиции да се увеличат с 21%, следвани от производствения сектор с 21% ръст.  
В транспорта, складове и комуникации очакванията за са 10% ръст на заетостта, в земеделието, лов, риболов 
и горско стопанство и в електричество, газ и вода повишението е на 9 на сто.  
Според Надя Василева, управляващ директор на Manpower България, Сърбия и Хърватия, секторът на 
обществени и социални услуги е готов да претърпи голямо развитие. Това е индикатор, че все повече и 
повече българи споделят идеята за ученето през целия живот. Компаниите от този сектор, които са 
специализирани да помагат на служителите да подобряват своите умения и да придобиват нови, ще се 
нуждаят от повече таланти, за да отговорят на нуждите на пазара на труда, обясни тя.  
По думите й изненадващ е оптимизмът в секторите на търговията на едро и дребно и ютилити сектора, като 
там отново можем да станем свидетели на разгорещена война за таланти със специфични умения. 
Компаниите трябва да направят приоритет своите стратегии за привличане и задържане на служители, ако 
искат да предложат най-доброто на своите клиенти. Освен това, жените могат да допринесат още много за 
българската икономика, ако им се даде правилният шанс на правилното място и в правилното време, 
категорична бе Василева.  
От друга страна, увереността за увеличение на работната сила на работодателите от сектора на минното дело 
и свързаните с него дейности остава нулева и без промяна от миналото тримесечие, сочат данните на 
Manpower.  
По региони, най-големи оптимисти са Варна и София. Бизнесът в морската ни столица е най-позитивно 
настроен към наемането на нови служители, като нетната прогноза за заетост е 21 на сто. Като цяло 
работодатели от петте региона, които са изследвани, прогнозират, че нивата на заетост ще се подобрят през 
второто тримесечие. Бизнесът в София очакват темпът на наемане на нови служители значително да се 
подобри в сравнение с предишното тримесечие, като прогнозата им е за 19% ръст. Работодателите от Русе и 
Пловдив също са с положителни намерения, като прогнозата е за 17% и за 11% растеж. В същото време 
регионът на Бургас очаква по-малко увеличение на заетостта от 5%. 
 
√ Бизнесът ни е сред топоптимистите в Европа за нови работни места 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/161472_%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D
1%82+%D0%BD%D0%B8+%D0%B5+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BF
%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B2+%D0%95%D0%B2%D1%8
0%D0%BE%D0%BF%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0
%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0 
Българският бизнес е сред най-големите оптимисти за наемането на нова работна ръка през второто 
тримесечие на 2011 г., показва проучване на компанията за човешки ресурси Manpower. С 15% ръст на 
очакваните отворени позиции в следващите три месеца България е на второ място в региона на Европа, 
Близкия изток и Африка. Изпреварва ни единствено южната ни съседка Турция. За второ поредно тримесечие 
работодателите там споделят най-силните в региона планове за увеличение на работната сила и тяхната 
прогноза стига впечатляващите +35%. 
От регионална гледна точка работодателите в Гърция споделят отрицателни очаквания за нарастване на 
заетостта за четвърто поредно тримесечие, като тяхната прогноза стига разочароващите - 10%. В други близки 
на България държави нетният обзор на заетостта на Чехия е +4%, на Унгария +3%, на Полша - +12%, и на 
Словения - +5%.  
Зад България остават развити икономики като Белгия и Германия, където се очаква ръст от 12% и 9% 
съответно. Плановете на Ирландия, Италия и Испания обаче не включват отварянето на нови работни 
позиции, а дори обратното – там работната сила ще намалее с -3%, -2% и с -4%.  
В глобален мащаб оптимизмът на българския бизнес е на 17-о място сред 39 икономики. Водач е Индия с 
внушителните 49%, следвана от Тайланд – с 45 на сто. Трета е Бразилия с 40%. Прогнозите на компаниите в 
Коста Рика, Перу и Мексико изпреварват тези у нас, като те са за 16% ръст на очакваните отворени позиции в 
следващите три месеца. 
Разчетите за следващото тримесечие се подобряват в 18 държави спрямо предходните три месеца, а спрямо 
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година – в 25. В САЩ работодателите в 10 от 13 основни индустрии ще наемат нови хора. Работната картина в 
21 държави от Европа, Средния изток и Африка остава скромна, като подобрение се отчита в 15 страни. 
Забележително сред водещите оптимисти са работодателите от Източна Европа, като първенци са Турция, 
България, Белгия и Полша, а на опашката са Гърция и Испания, пише още в доклада.  
В Германия най-позитивни са очакванията, свързани с транспорта и комуникациите – там нагласите отчитат 
най-висок скок от 2003 г. насам, когато се започва да се прави проучването. Прогнозите за наемане на нови 
служители е значително за последните пет години и в Белгия, водено от рекордни стойности на оптимизма в 
сферите на финансите, застраховането и недвижимите имоти. За американския регион – плановете на 
бизнеса за нови позиции са стабилни, или се подобряват в седем от десет държави. Водачи са Бразилия, 
Аржентина и Панама, а с най-ниски очаквания са компаниите от Гватемала. 
 
вестник Дневник 
 
√ Търсенето на сезонни работници ще съживява пазара на труда 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/03/08/1055726_turseneto_na_sezonni_rabotnici_shte_sujiviava_pazara/ 
Търсенето на служители в търговията, финансовия и застрахователния, публичния и социалния сектор и 
туризма ще съживи пазара на труда в големите градове в България през второто тримесечие на 2011 г. Това 
показва изследването на българския офис на международната компания за подбор на кадри "Менпауър" 
сред 764 работодателя от София, Пловдив, Варна, Русе и Бургас. 
Данните са част от традиционното глобално проучване на нагласите на бизнеса да наема и съкращава 
работници през следващите три месеца. В него няма информация за броя на местата, които биха се разкрили 
по сектори. 
Освен в ресторантите и хотелите подготовката за летния сезон ще засили търсенето на работници и в 
земеделието. Изследването отчита коренна промяна на нагласите в строителството. Докато в края на 
миналата година повечето фирми от бранша планираха съкращения, сега компаниите, които ще наемат 
кадри, са с 12% повече от тези, които ще намалят персонала си. 
Подобряване на ситуацията се очаква и в производствения сектор и транспорта. Като цяло всеки четвърти 
работодател е заявил, че ще наема служители, а 10% са признали, че ще освобождават хора през периода 
април - юни. Единствено в сферата на минната промишленост не се очаква положителна промяна спрямо 
началото на 2010 г. 
Най-оптимистичнo са настроени работодателите от публичния и социалния сектор. Според методологията на 
изследването той включва образователни и обучителни фирми, листвани на борсата компании и здравни 
организации. 
"Това е индикатор, че все повече българи споделят идеята за ученето през целия живот. Компаниите от този 
сектор, които са специализирани да помагат на служителите да подобряват своите умения и да придобиват 
нови, ще се нуждаят от повече таланти, за да отговорят на нуждите на пазара на труда", каза Надя Василева, 
управляващ директор на "Менпауър" за България, Сърбия и Хърватия. 
От проучването излиза, че българските работодатели са с най-розови очаквания в Европа за разкриването на 
нови места през пролетта, докато в края на миналата година прогнозите им бяха доста по-песимистични. 
Подобни положителни прогнози за следващите месеци имат само фирмите в Белгия и Полша. На обратния 
полюс са Гърция, Испания, Ирландия и Италия, където работодателите, които планират съкращения, 
преобладават. 
В световен план най-силно ще е търсенето на работна ръка в Индия, Тайван, Бразилия, Китай и Турция, което 
беше отчетено и в резултатите за първото тримесечие. Тогава от "Менпауър" обясниха, че голямата разлика 
между тях и европейските страни се дължи на глобализацията и стремежа на компаниите да търсят евтина 
работна ръка. 
Данните на Агенцията по заетостта показват, че през пролетта на всяка година има традиционно съживяване 
на пазара на труда заради набирането на работници за лятото. През миналата година, след като 
безработицата стигна рекордно ниво през февруари, през следващите месеци започна да намалява, което 
продължи до октомври. 
В началото на 2011 г. работодателите от частния сектор са обявили 8867 места, което е с над 3 хил. повече 
спрямо декември 2010 г. Най-много свободни места има в преработващата промишленост, държавните 
институции, търговията, образованието, аграрния сектор и във финансовите и застрахователните дейности. 
"Растящият оптимизъм на работодателите означава, че отново можем да станем свидетели на разгорещена 
война за таланти със специфични умения. Компаниите трябва да направят приоритет своите стратегии за 
привличане и задържане на служители, ако искат да предложат най-доброто на своите клиенти", добави 
Василева. Друг извод е, че независимо от стагнацията на пазара на труда основен глобален проблем остава 
недостигът на квалифицирани работници. 
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Сектори, в които работодателите ще търсят кадри 
Публични и социални услуги 
Финанси и застраховане 
Хотели и ресторанти 
Търговия 
Производство 
 
√ Либерални мускули срещу мултикултурализма 
http://www.dnevnik.bg/sviat/2011/03/08/1055520_liberalni_muskuli_sreshtu_multikulturalizma/ 
Докато вниманието на света е съсредоточено върху революциите в арабския свят, почти тихомълком в Европа 
се извършва една не по-малко значима трансформация, предричаща края на мултикултурализма - 
доктрината за толерантност към различните култури в едно общество, която е в основата на съвременните 
демократични държави. 
По ирония провалът на тази доктрина бе обявен от лидерите на най-влиятелните европейски държави, които 
и най-силно утвърждаваха мултикултурализма - Германия, Великобритания и Франция, и то в период, когато 
крайнодесните партии в Европа трупат политически дивиденти от страховете от нарастващото мюсюлманско 
население на Стария континент, а милиони протестиращи в арабския свят гледат с надежда към западния 
свят. 
Фактът, че мултикултурализмът в Германия е в агония, пролича в остър спор за езика по време на 
посещението на турския премиер Реджеп Тайип Ердоган в Германия в началото на миналата седмица. Той 
призова над 10 000 свои сънародници в Дюселдорф да научат първо турски език преди немския и да се 
противопоставят на асимилацията. "Трябва да се интегрирате, но аз съм против асимилацията... никой не 
бива да пренебрегва правата на малцинствата... 
Децата ни трябва да знаят немски, но първо трябва да научат турски", каза Ердоган, с което предизвика остра 
реакция в Берлин. Министърът на външните работи Гидо Вестервеле отвърна, че турските деца, които 
израстват в Германия, трябва първо да научат езика на държавата, в която живеят. Според Вестервеле това е 
ключът към интеграцията на имигрантите, които в Германия вече са близо 7.5 милиона, а най-голямото 
малцинство е именно турското – около 3 милиона. 
От 1 март в страната започна да се прилага четиригодишна програма за изучаване на немски език от децата 
на имигрантите. Близо 400 млн. евро ще бъдат похарчени за обучението предимно на тези до тригодишна 
възраст, в чиито домове се говори само родният език. Министърът заяви, че без да знаят немски, децата няма 
да могат да учат нормално в училище и ще имат по-лоши възможности за реализация. 
Дебатът в Европа 
Дебатът за интеграцията на имигрантите в Европа се изостри миналата година след излизането на книгата на 
бившия заместник-директор на централната банка на Германия Тило Зарацин "Германия се самоунищожава". 
С нея той разпали дебата за ролята, правата и задълженията на имигрантите в страната, доминирани от 
мюсюлманите. Според Зарацин политиката на мултикултурализма ерозира германската култура и прави 
държавата "по-глупава". След остри критики срещу изявленията му Зарацин подаде оставка, но дебатът не 
стихна. 
През октомври канцлерът Ангела Меркел призна, че опитите за изграждане на мултикултурно общество в 
Германия са се провалили напълно. На международната конференция за сигурност в Мюнхен в началото на 
февруари т.г. британският премиер Дейвид Камерън също обяви за провал дългогодишната политика на 
страната в тази област и поиска по-голяма интеграция на мюсюлманите като средство за борба с 
екстремизма. 
Камерън призова за "обща национална идентичност", която да замени "държавната доктрина на 
мултикултурализъм" и да попречи на хората да се обръщат към всякакви форми на екстремизъм. Той посочи, 
че Великобритания не се нуждае от пасивна толерантност, а от "либерализъм с мускули" и че липсата на 
национална идентичност кара мнозина млади мюсюлмани да приемат екстремистката идеология. 
Няколко дни по-късно към позициите на Германия и Великобритания за мултикултурализма се присъедини и 
френският президент. "Отговорът ми е категорично да, това е провал", каза Никола Саркози в интервю за 
телевизия TF1. 
"Разбира се, че трябва да уважаваме различията, но не искаме общество, където общностите не съжителстват 
заедно", заяви френският президент. "Ако идваш във Франция, приемаш да се потопиш в една общност, 
която е националната общност, а ако не искаш да приемеш това, не можеш да бъдеш добре дошъл във 
Франция", добави той. 
Франция първа показа мускули 
Проблемът за интеграцията на имигрантите се превърна в особено болезнен за Франция след масовите 
безредици, предизвикани от арабската общност през пролетта на 2005г., когато полицай уби арабски 
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младеж. В страната живеят най-много мюсюлмани от цяла Европа – около 5 милиона. 
В последните години властите следователно забраниха носенето на забрадки в държавните училища и на 
бурки на обществени места. Все още няма решение за храните в училище, както и за възможността 
мюсюлманите могат да се молят на улиците, ако джамиите са препълнени. 
Въведените задължителни езикови курсове за всички имигранти и желаещи да се установят в страната са 
съсредоточени върху френските ценности, правата на жените и исторически обзор на Франция. В края им 
участниците трябва да се подпишат, че са запознати с тях и са съгласни да ги спазват, отбеляза "Уолстрийт 
джърнъл". 
В началото на април управляващата партия Съюз за народно движение ще започне поредния дебат за 
малцинствата - за ролята на исляма и зачитането на светския характер на френското общество. И двата 
въпроса се очертават като ключови в кандидатпрезидентската кампания за изборите догодина. Ще се 
обсъждат финансирането и изграждането на джамии, петъчните служби и обучението на имамите, които ги 
водят. 
"Не искам да се виждат богомолци по улиците или призиви за молитва. През 2011 г. трябва да постигнем 
принципно съгласие за мястото на религията", каза Саркози. 
В края на миналата година лидерът на френските националисти Льо Пен предизвика скандал, сравнявайки 
картината на молещите се по улиците заради препълнените джамии мюсюлмани с нацистката окупация.  
Африка ще "колонизира" Европа 
Концепцията за мултикултурализма в Европа стана актуална с притока на милиони имигранти от Северна 
Африка и Близкия изток, които носят арабската и мюсюлманската култура и създават в сърцето на Западна 
Европа копия на родните си общности. В сегашни дебати често се чува, че ако през XIX век Европа е 
колонизирала Африка, то през XXI век Африка ще колонизира Европа. 
Някои райони на Лондон вече наподобяват Багдад или Карачи. На улиците почти няма европейци и не се чува 
английска реч. Също както турците в Германия, така и имигрантите от Пакистан и Индия – най-голямото 
малцинство на Острова (около 1.2 милиона от 60-милионното население), са съсредоточени в определи 
райони на столицата или в провинциалните центрове, говорят на своя език, посещават свои кафенета и 
магазини. Дори уличните знаци са на съответния език. Децата на мнозина от тях не ходят в държавните 
училища, а в частни мюсюлмански. 
Дискусията сред учените за ефекта от политиката на мултикултурализъм е в целия диапазон от безусловното 
одобрение до пълното отричане. 
Френският политолог А. Турен смята, че е невъзможно Франция да върви по пътя на мултикултурализма, без 
да разруши своята система. Срещат се и още по-крайни изказвания – че нито една нация не се ражда 
мултикултурна. Руският професор Ирина Орлова, доктор на философските науки, отбелязва, че Канада е една 
от държавите с най-добре развита концепция за мултикултурализъм и въпреки това френски говорещ Квебек 
се стреми да се отдели от нея. 
Медведев: Да се върнем към съветските ценности 
Неочаквано с подкрепа в дискусията за мултикултурализма в Европа се включи руският президент Дмитрий 
Медведев. На регионално заседание в столицата на Башкортостан Уфа той разкритикува  политическия 
екстремизъм в Руската федерация в лицето на ислямистите и крайнодесните националисти и призова за 
връщане  към "съветските ценности на толерантност". Според него в епохата на  Съветския съюз е имало 
много лоши, но и много хубави неща и едно от тях е идеалът за приятелство между народите. 
"В Европа стана модерно да се говори за провал на политиката на мултикултурализъм. Но ако приемем това, 
тогава цели култури може да бъдат унищожени, което е нещо опасно и европейските страни трябва да 
разберат това", предупреди Медведев. Според  преброяване от 2002 г. в Русия има 140 различни 
националности. 
Европа в плен на недоверието 
По данни на "Галъп" от 2009 г. 80% от френските мюсюлмани са лоялни на Франция, но едва 56% от 
обществото смятат, че техните мюсюлмански съседи са верни на държавата, в която живеят. Почти 
същото е съотношението и във Великобритания – 77% от британските мюсюлмани се идентифицират 
много силно с Великобритания срещу едва половината от немюсюлманското население. Четиридесет на 
сто от германските мюсюлмани се идентифицират със страната, докато мнението им се споделя едва 
от 32% от широката германска общественост. 
 
Вестник Сега 
 
√ А защо не е предвидена оставка при нарушение на правилата на фискалния борд? 
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=8575&sectionid=5&id=0000902 
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Предложеният от Министерството на финансите Пакт за финансова стабилност предвижда включването в 
Конституцията на България на няколко текста, които се отнасят до: нивото на преките данъци; налагане на 
лимит върху средствата, които държавата може да преразпределя чрез бюджетните разходи, в размер на 
максимум 37% от БВП за съответната година; горна граница на дефицита до 3% от БВП. Предложението се 
основава на целта България да постигне "най-стабилната финансова и данъчна политика в Европа". 
Защо точно в конституцията? 
Не съществува точно определение за това какво представлява конституцията на дадена държава. Според 
преобладаващото разбиране тя е основният, върховен закон на дадена държава, който установява 
принципите на политическо управление и се произнася по основните ценности и принципи за упражняването 
на властта в държавата. Обикновено се счита, че най-добрите конституции са кратки, сбити, обхващащи 
основните принципи. 
Очевидно фискалните правила от пакта не представляват по своя характер основни принципи или ценности, 
които да оправдаят тяхното включване в конституцията. Стремежът е те да бъдат консервирани във вида, в 
който бъдат приети, и да се затрудни тяхната последваща промяна. На лекция в НБУ министърът на 
финансите Симеон Дянков заяви, че: "....мерките от пакта трябва да залегнат в конституцията на държавата, 
за да бъде това дългосрочна политика..." Конкретно по въпроса за преките данъци той допълва, че: "...е 
важно да бъде много по-трудно увеличаването на преките данъци". 
Неаргументираност на конкретните предложения 
Основен недостатък на предложените от МФ мерки е тяхната необвързаност и неаргументираност. 
Конкретните прагове изглеждат случайно подбрани и без вътрешна логика. Маастрихтските критерии за 
нивото на правителствения дълг и на бюджетния дефицит са изчислени по такъв начин, че да се осигурява 
устойчиво ниво на задлъжнялостта на правителствата при определени допускания за дългосрочен 
икономически растеж и лихвени проценти в страните от ЕС. Като се добави към тях и критерият за 
дългосрочните лихви, се получава една стегната система от правила, чиито основни предимства са: 1) 
целенасоченост, всички правила работят за ясно дефинирана цел - устойчиво ниво на правителствената 
задлъжнялост; 2) икономичност - не са въведени излишни правила, които ненужно биха намалили 
възможността на фискалната политика да се изменя според конкретните икономически условия. 
Предложенията на МФ изглеждат разпилени, не са придружени с аргументиращи ги изчисления и 
допусканията, при които са направени. 
От уводната част на пакта става ясно, че желаната фискална дисциплина се определя от три принципа: 
ограничаване на преразпределителната роля на държавата; поддържане на ниски данъци; спазване на 
ограниченията в пакта за стабилност и растеж. Заявено е, че негова основна цел е "да се осигури 
ненарушимост на тази финансова дисциплина". 
Размерът на публичния сектор 
Въобще не е ясно защо тази мярка е включена в Пакта за финансова стабилност. Размерът на публичния 
сектор зависи от съвкупността от публични услуги, за които правителството е поело ангажимент да 
предостави на гражданите си. Поради това не може да се определи какъв е оптималният размер на 
публичния сектор, без да се дефинира кръгът от тези услуги. Ако разгледаме данните за това съотношение за 
отделни страни и групи страни, ще забележим следните неща: 
1. Това съотношение се различава съществено между групите страни и по страни в рамките на една и съща 
група. Няма общоприето правило за големината на публичния сектор, измерена чрез този показател. 
2. По-голям размер на публичния сектор е характерен за богатите държави. Така например съотношението 
бюджетни разходи/БВП е най-високо за развитите икономики (47.8% средно за последните 10 години); за 
страните от Еврозоната то е 46.3%. Следващи са страните от Централна и Източна Европа (39.8%), най-ниска е 
стойността на този показател за новоиндустриализираните страни от Азия (20.9%) и страните от 
субекваториална Африка (27.3%). 
3. От страните от Централна и Източна Европа (за които се предполага, че са най-близки до нас като 
характеристики, общо 15 на брой) отношението бюджетни разходи към БВП е по-ниско от това у нас само в 
Албания, Косово, Македония и Турция. Навсякъде другаде това съотношение е по-високо. 
4. В развитите икономики (33 на брой) това съотношение за последните 10 години е по-ниско само в 
Австралия, Нова Зеландия, Южна Корея и Швейцария, както и в страни като Тайван, Хонконг и Сингапур. Или 
в 26 от 33 развити икономики делът на публичния сектор е по-голям от поставената граница у нас. 
Очевиден е изводът, че няма точно определен размер на публичния сектор, който да е категорично 
оптимален. Принципът "по-малко - по-добре" може би е подходящ до преминаването на определена 
граница, след което той по-скоро вреди, отколкото да помага. Конкретният праг е изчислен на базата на 
средната стойност за последните 10 години, което също буди въпроси. Поставянето на средната стойност за 
горен праг автоматично означава, че така определената граница ще доведе до понижаване на дела на 
публичния сектор през следващите години. От тук излиза, че наши примери за подражание и следване са 



страните от развиваща се Азия и субекваториална Африка. Не става ясно дали делът на публичния сектор за 
периода 2001-2010 г. е бил оптимален и адекватен на изискванията на социално-икономическата система у 
нас. Твърде възможно е през тези 10 години да сме потискали или надценявали нуждата от публични 
разходи поради определени причини. 
Използването на показателя бюджетни разходи като дял от БВП е твърде механичен подход. По този начин 
МФ поставя акцента единствено върху количеството на похарчените пари, а не върху ползата от това харчене. 
Този метод не отговаря на въпроса за оптималност, а се действа по възможно най-лесния начин - да се 
изпълват определени критерии, без значение дали те са оправдани. 
Поддържане на ниски данъци 
Тук се предвижда промяната на преките данъци (данък печалба и данък общ доход) да се извършва само с 
мнозинство от 2/3 от всички народни представители. Тук недоумението е много голямо. Как ще се поддържат 
данъците ниски, като ще се контролират единствено два от всички данъци, а същевременно се пропускат 
данъци, които имат много по-голямо значение за общата данъчна тежест - например ДДС, социални 
осигуровки, акцизи и мита. 
В самия пакт липсва обяснение, но Симеон Дянков съобщава на аудиторията в НБУ, че в предложението 
фигурират точно преките данъци, защото "българското правителство може да влияе основно върху преките 
данъци, докато акцизите, митата и ДДС до голяма степен се определят от европейските политики." Това не е 
вярно и самият Симеон Дянков се опровергава, като заявява по-късно, че "съществува идея за въвеждане на 
единен ДДС за целия ЕС, но България е сред противниците на тази идея". Уж имаше единна европейска 
политика, в т.ч. за ДДС, ама ние сме против идеята за нейното въвеждане. И ако е така, как толкова държави 
(например Великобритания и Румъния) си повишиха ставката по ДДС през последните години? 
Включването на преките данъци във въпросния пакт е абсолютно ненужно или пък е индикатор, че тяхната 
динамика няма особено значение за динамиката на изпълнението на данъчните приходи. Повишаването на 
ДДС от 20 на 22% или повече вероятно ще доведе до повишаване на общата данъчна тежест дори ако 
занулим преките данъци. Предвидената мярка не може изрично да постигне предвидената цел и или е 
ненужна (не е достатъчно условие за постигане на поставената й цел), или трябва да се предвидят и други 
мерки, които да осигурят постигането на целта. 
За бюджетното салдо 
Тук като че ли нещата са най-ясни. Предложената граница за дефицита по консолидираната фискална 
програма е директно заимствана от Пакта за стабилност и растеж на ЕС, който България и без предложения 
Пакт за финансова стабилност трябва да съблюдава. Недоумение предизвиква това, че се поставя по-строго 
ограничение за величината на правителствения дълг от 40%, докато тази, която и в момента трябва да се 
съблюдава, е 60%. Не е ясно какви са основанията за поставянето на тези два прага, както и сакралното число 
37%, с което се позволява корекцията на бюджетното салдо при различни варианти на икономическото 
развитие на страната, но принципно тази мярка повтаря като смисъл мерките, заложени в Пакта за 
стабилност и растеж на ЕС. Също така буди недоумение фактът, че точно това ръководство на МФ, което 
смята за необходимост включването на този критерий в конституцията, не успя (или не се постара) да го 
изпълни на втората година от своето управление. 
Така че Пактът за финансова стабилност се нуждае от сериозна преработка. Неговото място не е в 
конституцията, той трябва да бъде оформен като конкретен законопроект, в който да се заложат критериите 
от Пакта за стабилност и растеж на ЕС, тъй като може да се счита, че по тях съществува консенсус за 
целесъобразността им в България. Трябва да отпаднат мерките за големината на публичния сектор и за 
преките данъци и да не се ограничава ненужно възможността на фискалната политика да отговаря на 
променящите се икономически условия и обществени нужди. В законопроекта трябва да се запише и че ако 
критериите, свързани с бюджетното салдо или правителствения дълг, не бъдат изпълнени, то автоматично да 
последва оставка на финансовия министър. 
 
www.news.bg 
 
√ Дянков отсече: Без увеличение на минималната заплата 
http://news.ibox.bg/news/id_1940029421 
Няма да има увеличение на минималната работна заплата през тази година, обяви в ефира на  БНТ 
министърът на финансите Симеон Дянков. Вицепремиерът обясни, че не може да има промяна в размера й, 
защото това не е заложено в бюджета. 
Веднъж като се приеме бюджетът, не може в началото на следващата година да искаме още пари, 
посочи той. Все пак министър Дянков не изключи увеличение в минималната заплата, но това би могло да се 
случи едва през 2012 г.   
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На въпрос как ще коментира настояването на Тотю Младенов минималната работна заплата да се увеличи с 
30 лева от първи юли, финансист номер отговори, че именно това е работата на социалния министър - да иска 
увеличение. Говорим си често по темата в Министерски съвет, но това явно не му пречи да продължава да 
настоява в публичното пространство за увеличение, посочи Дянков. Той обаче изтъкна, че няма нищо против 
да води подобни разговори публично, за да може да се видят какви са и другите гледни точки. 
Запитан дали няма да се подаде на предстоящата предизборна обстановка и да склони да има увеличение на 
заплата преди вота, финансист номер едно отговори - именно това е идеята на пакта за финансова стабилност 
- да предпазва от популистка политика. Като негативен пример в тази насока Дянков даде действията на 
правителството на Тройната коалиция в края на мандата му и решението за увеличаване на пенсиите, което 
определи за чист популизъм. 
На въпрос дали сега управляващите не обмислят компенсация на доходите заради резкия скок в цените на 
храните и горивата, той отговори, че има неща, които няма как да бъдат предвидени. Когато приемахме 
бюджета, не знаехме какво ще стане в Близкия изток, посочи Дянков и отбеляза, че именно кризата в тази 
част на света е основна причина за увеличените цени на горивата. 
Той отрече твърдението, че цените у нас се покачват спекулативно, като обясни, че това е световна 
тенденция. Като аргумент министърът на финансите цитира данни на Евростат, от които става ясно, че само за 
последната година е отчетен скок от 20% в цените на този вид стоки в световен мащаб. 
Все пак Дянков отбеляза, че задача на правителството е да вземе решение при тази ситуация, но първо 
трябва да се изясни кои са най-засегнатите слоеве от обществото. Има вероятност да се осъществи 
индексиране на пенсиите, съобщи в тази връзка финансист номер едно. 
Симеон Дянков коментира и реакцията на социалистите относно пакта за финансова стабилност. 
Припомняме, часове след като Симеон Дянков представи Пакта, от БСП категорично заявиха, че ще се 
противопоставят на това предложение, а Георги Кадиев го определи като ултрарепресивна мярка срещу 
българската икономика. 
Финансовият министър съобщи, че днес ще се срещне с ръководството на БСП и ще се опита да го убеди в 
необходимостта от пакта. Нещо повече, той отбеляза, че голяма част от идеите, залегнали в него, са били 
обсъждани и предлагани именно от социалистите. Убеден съм, че мога да ги убедя, ако не всички, то поне 
здравомислещите. Очаквам разумът да надделее, коментира Дянков. 
Относно финансовата помощ за сферата на културата, той изтъкна, че МФ е намерило исканите от 
кинодейците допълнителни три милиона лева. Министърът обаче обясни, че те ще бъдат отпуснати след 
проверка на Държавния финансов инспекторат. 
Според вицепремиера трябва да бъдат въведени ясни правила до какво ниво какъв процент държавата 
плаща за кинопродукция. Във всички останали европейски държави има връх до колко плаща държавата. 
Мисля, че този комунизъм държавата да поема всичко трябва да се спре в киното, коментира той. 
Дянков разказа и за срещите си с българската общност по време на престоя си в САЩ и съобщи, че ще се 
работи по откриването на нови консулства, там, където има голям брой наши сънародници, а такива 
дипломатически служби липсват. Същевременно, подобни мисии ще се затварят на местата, където 
българите са прекалено малко. 
Припомняме, Симеон Дянков пое координацията на общата политика на правителството по отношение 
дейността на Държавната агенция за българите в чужбина и на Държавната агенция „Архиви", след като от 
този пост беше освободен Божидар Димитров. 
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