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√ Милена Ангелова: Без ДДС и единна данъчна основа в Европа – възможно ли е? 
http://darikfinance.bg/print_article.php?article_id=50839  
http://www.moitepari.bg/Spravochnik/art/FinancialNews/bez-dds-i-edinna-
dan~e40995dc1c354d5c946460a1878fb12f/  
Паралелно с мерките за затягане на фискалната дисциплина още от края на 2010 г. в Европа тече дебат 
и единен европейски пазар. Разбира се, у нас темата се промъква тихомълком, между политическите и 
криминалните новини. Тъй като дискусията тепърва предстои, а решенията засягат България 
изключително много, ще представим част от мерките и то през погледа на бизнеса. Какво е основното в 
Акта за едниния европейски пазар разказва Милена Ангелова от Асоциацията на индустриалния капитал 
в България. 
Кои са основните точки в Акта за единния европейски пазар? 
Актът за единния пазар е една много дълго чакана инициатива на Европейската комисия, която беше 
публикувана през октомври миналата година. Тя отговори на много от очакванията на страните, доколкото 
50-те конкретни мерки обхващат всички аспекти на единния пазар. Те отговарят на очакванията на бизнеса и 
гражданите. 
По отношение на гражданите – ще се работи за пълната мобилност на трудовите ресурси, насърчаването на 
мобилността на младежите, ясни и предвидими правила по отношение на данъчно-осигурителната система в 
ЕС и в банковата система. 
Актът за единния пазар трябва да върне доверието към Европейския съюз във всеки един европеец. 
Кои са основните точки, които засягат потребителите? 
Потребителите са малко по-опосредствено засегнати. Затова ние бихме искали да видим малко по-
разширена концепцията за устойчивото потребление, доколкото правата на потребителите трябва да бъдат 
свързани и с техните отговорности. Да, предвида се работа по защита на правилата на потребителите, 
включително и при електронната търговия например. От друга страна, ние искаме да има по-голям 
ангажимент от страна на потребителя. С потреблението си той трябва да насърчава зелената енергия и 
борбата с климетичните промени. 
Бихте ли разказали повече за идеята за уеднаквяване на банковите услуги? 
Това са мерки от страна на Европейската комисия. Тя преценява, че финансовите пазари в рамките на ЕС в 
момента не са достъпни, тъй като потребителите трудно могат да правят съпоставка на различните условия на 
различни финансови и банкови услуги. От тази гледна точка ние приветстваме инициативата за определянето 
на ясни правила и даването на ясна информация, за да може всеки потребител да види какви лихви по 
депозити би получил или какви лихви по кредити би дължал. По този начин той може да избере коя банка да 
бъде негов доставчик на тези услуги. 
Сега не всичко е ясно. Понякога едностранно се определят лихвените проценти или се променят договорите. 
Според нас потребителите се затрудняват с това. 
Това означава ли, че ако аз искам да вложа парите си в банка във Великобритания например, която не 
оперира и на българския пазар, няма да имам пречки да го направя? 
Да, надяваме се. Теоретично това може да се случи и сега, но практически е много трудно, тъй като трябва 
много информация. 
Реагирахте остро на идеята на старите страни – членки на ЕС да има единни данъчни ставки? 
Да. Всъщност, ние приветстваме идеята да има единна европейска данъчна основа, защото това прави 
правилата за правене на бизнес по-прости и по-ясни. Ние обаче апелираме всяка страна от ЕС да може да 
води собствена данъчна политика, тъй като страните в ЕС са различни и определено новите страни – членки 
трябва да бъдат по-атрактивни. Именно ниските данъчни ставки са един инструмент да бъдем по-атрактивни, 
от който ние не трябва да се отказваме. 
Това означава да се облага едно и също нещо, но с различен процент, нали така? 
Точно така. Мога да кажа, че в България данъчната основа е доста широка в сравнение с останалите страни в 
ЕС, така че въпреки ниската данъчна ставка по събираемост на корпоративен данък ние сме на средно ниво в 
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ЕС. 
Ако излезем от конкретиката на корпоративния данък и приемем единна облагаема основа, това означава 
ли, че няма да има страни в ЕС с преференциални сектори по отношение на ДДС да рачем? 
Дебатът за ДДС е друг аспект на публикувания документ, като въобще се поставя под дебат дали е необходим 
ДДС данък. След това следват въпросите дали той да бъде с една ставка в ЕС, дали да има различни ставки и 
дали изобщо да продължи администрирането му и т.н. 
Има ли опасност част от мерките да бъдат валидни само за еврозоната – ако се върнем към примера с 
банките. Доста по-сложно е аз да вложа българските левове в британска банка, отколкото евро в някоя 
страна от еврозоната? 
Напълно сте права. В момента тече един широк дебат в рамките на ЕС доколко е възможен единен 
европейски пазар без единна европейска валута. Чуват се много гласове, че това е непостижимо. От друга 
страна, ние работим за това еврозоната да обхване целия Европейски съюз. 
 
Вестник Класа 
 
√ Пестим 80 млн. лв. от е-услуги към 20 регистъра 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/161720_%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC+80+%D0%B
C%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B2.+%D0%BE%D1%82+%D0%B5-
%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8+%D0%BA%D1%8A%D0%BC+20+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D
0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B0 
Разработването на автоматичните електронни услуги за регистри като търговския, имотния, гражданското 
състояние и кадастъра и свързването им за обмен на данни ще доведе до икономии от 80 млн. лв. годишно. 
Това заяви Първан Русинов, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията, по време на Дванадесетата регионална конференция по електронно управление. На събитието 
стана ясно, че българските граждани са готови да ползват такъв тип услуги, след като около половината 
население се е преброило онлайн. Според Стратегията за електронно управление у нас до 2015 г. трябва да 
заработят 215 електронни услуги. Припомняме, че според Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ) България изостава дори и от Зимбабве по въвеждане на електронни услуги. У нас са достъпни само 
три електронни административни услуги, а в Естония са 700.  
 
Вестник Сега 
 
√ При тези страхливи "реформи" няма шанс да доживеем достойни старини 
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=8595&sectionid=5&id=0001201 
Гордостта на правителството на ГЕРБ - пенсионната реформа, вероятно ще се окаже поредното 
законодателно недоносче в българската политика, което още следващите правителства ще трябва да оправят. 
Подробен анализ на осигурителната ни система, изготвен от бизнеса, показва, че всъщност най-големите 
пробойни в нея не са пипнати, тъй като за голяма част от тях се иска политическа смелост. А такава не е 
събрало нито едно правителство досега. 
Ниски вноски или ниска събираемост 
Анализът на работодателските организации показва, че най-големият проблем на бюджета на ДОО не са 
толкова ниските вноски, колкото сринатото доверие в пенсионната система. Падането на тавана на пенсиите 
например се отлага вече три пъти. При тези условия всеки трезвомислещ човек се пита защо да внася върху 
реални доходи или изобщо да се осигурява, като така или иначе ще взема малка пенсия. Още повече, че 
държавата му гарантира минимална пенсия от 136 лв., дори вноските му да не стигат за нея. "Към 31.12.2009 
г. лицата с гарантиран минимален размер на пенсията са 23.2% от всички пенсионери", пише Ивелин 
Желязков от АИКБ. 
"По данни на НОИ съотношението между осигурени и заети лица през 2009 г. е 76.1%, а през 2008 г. - 74.34%. 
Тези факти показват, че най-малко 1/4 от заетите лица не се осигуряват. Като прибавим към тях и тези, които 
не внасят осигуровки върху реални доходи, можем да направим изводи относно дела на неформалната 
икономика", отбелязва Ивелин Желязков. 
Няма кой да спре кранчето на привилегиите? 
Докато редовият гражданин работи за средна пенсия от 262 лв. по 37 години (мъжете) и 34 години (жените), 
над 93 000 пенсионирани военни, полицаи и по други специални закони работят само 25 години за пенсия от 
443 лв. средно и се пенсионират без значение на възрастта. А при цел на всички пенсионни реформи в Европа 
пенсията да се взема около 1/3 от периода на осигуряването нашите "специални" чиновници я получават 
средно по 24 години, почти колкото са се осигурявали. 
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За 2010 г. например държавата е платила 215.6 млн. лв. като вноски за тези категории служители, но е 
раздала 496.5 млн. лв. на вече пенсионираните по специалните закони. "Налице е дефицит от около 280.9 
млн. лв., който се покрива от вноските на лицата от реалния сектор и предоставената субсидия от държавата 
за покриване на предвидения недостиг на средства в НОИ. Формирането на този дефицит е в резултат на по-
ниската осигурителна вноска, която се внася за тези лица", отбелязва Григор Димитров от БСК. 
Стопанската камара настоява да се помисли за минимална възраст за пенсиониране на военните и 
полицаите, за редуциране на позициите, които носят пенсионни привилегии в системата на МВР, МО и в 
съдебната власт - те да са само за онези служители, чиито живот и здраве са пряко застрашени в работата им. 
Според бизнеса държавата трябва да плаща за големите и прекалено ранни пенсии на "специалните" 
служители адекватни на правата им вноски. Разчетите показват, че подобни привилегии се покриват с 47.7% 
осигурителна вноска, а в момента държавата плаща 20.8%. Правителството на ГЕРБ обаче не посмя да пипне 
придобивките с реформата от началото на 2011 г. Дори вкара в тази привилегирована категория още една 
група българи - на балерините и балетистите. 
Защо да се осигуряваме, като ще работим до живот? 
Правителството на ГЕРБ се похвали, че за първи път прави реформа с ясна визия за 20 години напред. От 
следващата година започва постепенно увеличение на стажа с 3 г., а от 2021 г. - и на пенсионната възраст, 
докато достигне 63 г., а за мъжете - 65 г. Само че в своя анализ бизнес организациите изказват съмнение дали 
това увеличение ще е достатъчно да понесе жестокия демографски срив, който очаква България около 2060 г. 
Тогава, според разчетите, на всяко лице над 65 г. ще се падат само по 2 лица в трудоспособна възраст, които 
трябва да му плащат пенсията. В момента съотношението е 1:4 и публичните финанси пак издишат. 
"С цел преодоляването на демографското предизвикателство трябва значително повишаване на процента на 
заетост, и по-конкретно да се насърчават и да се помага на застаряващите хора от поколението на 
демографския бум да останат на пазара на труда, вместо да се пенсионират рано, както обикновено правеха 
предходните поколения", пише в анализа Теодор Василев от БСЧП "Възраждане". 
И още: През 2009 г. 28.9% от населението на страната са били пенсионери, а 1/4 от заетите лица се осигуряват 
епизодично. "Ето защо, ако не се пристъпи към повишаване на възрастта за пенсиониране, съпроводено с 
инициативи за заетост сред възрастните работници и ограничаване на ранното пенсиониране, се застрашават 
не само достиженията на пенсионната реформа, но и адекватността на пенсиите на сегашните и бъдещите 
пенсионери", твърди Василев. 
Но така пак се стига до въпроса защо хората да се осигуряват за пенсия, щом всички разчети сочат, че ще 
трябва да работят, докато умрат. Защото, когато дойде време за техните пенсии, просто няма да има 
достатъчно млади, които да им ги плащат с осигуровките си. 
На този фон доста наивно звучат обясненията на социалния министър Тотю Младенов, че като се обвърже по-
тясно правото на пенсия с изискването за осигурителен стаж, хората ще отказват да работят без договори. 
Напротив - твърде е възможно още по-силно да се стремят към това, за да имат свежи пари в настоящия 
момент, а не да мислят за светло бъдеще на старини, което няма да доживеят. 
"Кодексът за задължителното обществено осигуряване 
само за 10 години претърпя 69 изменения, 
включително и на името му в Кодекс за социално осигуряване, и отново в навечерието на 2011 г. се оказва, че 
нито повишената пенсионна възраст, нито въведената, така наречена точкова система, като критерии са 
постигнали макар и минимален ефект за достойни старини на българския пенсионер", признава Ташо Ташев 
от БТПП. Той дава най-много 10 години на новите промени от началото на 2011 г., преди да бъде направена 
втора реформа на реформата от 2000 г. На практика се оказва, че нормативната уредба, която по същество 
представлява обществен договор, нееднократно се променя еднолично от държавата и все в ущърб на 
хората, защото те планират своето пенсиониране и размер на пенсията по едни условия, а излизат от пазара 
на труда при други, по-неблагоприятни за тях. И това е още един изключително силен коз в ръцете на 
противниците на общественото осигуряване. 
Освен това правителството на ГЕРБ е поредното, което не предприе може би най-важните стъпки за по-
адекватни пенсии в бъдеще - за развиване и стабилизиране на допълнителното осигуряване в капиталовия 
стълб чрез увеличаване на вноските в него, данъчни облекчения, отпускане на режима на инвестиции и т.н., 
смятат от бизнеса. 
"Акцентът на мерките в сферата на пенсионното осигуряване на настоящия етап е само и изключително върху 
първия стълб на пенсионната система, без да се предприемат стъпки за преодоляване на проблемите и за 
развитие на останалите два стълба - допълнителното задължително пенсионно осигуряване и доброволното", 
смята Людмила Векова от БСЧП "Възраждане". А нали се очаква точно капиталовият стълб да поеме по-
голяма тежест към пенсиите в бъдеще, за да разтоварят натиска върху публичните финанси от държавното 
обществено осигуряване? 



На фона на половинчати мерки, които трудно могат да гарантират адекватност на пенсионната реформа, е 
трудно да се приеме обяснението на социалния министър Тотю Младенов, че само у нас нямало протести 
срещу утежнените условия за пенсиониране, понеже с активния социален диалог били намерени най-
добрите компромисни решения. 
"Прекалено красива обществена мечта би било да смятаме, че това относително мълчание се дължи на 
всеобщото удовлетворение на българските граждани от българската пенсионна система и е резултат от 
благоденствието на пенсионерите в страната. Съществува основателно съмнение, че липсата на такава остра 
обществена реакция е по-скоро в задълбочаващата се обществена апатия към пенсионната система: все по-
малко хора се надяват и вярват, че задължителното пенсионно осигуряване може да им осигури сносен 
стандарт на живот, така че какво значение има колко ще се вдига пенсионната възраст или осигурителният 
стаж", смята обаче Николай Славчев от АИКБ. 
 
www.darikfinance.bg 
 
√ 1308 сигнала за сив бизнес за четири месеца 
http://darikfinance.bg/print_article.php?article_id=50843 
163 сигнала срещу сивата икономика бяха подадени в приемните дни по браншове на Националния център 
„Икономика на светло” през последните четири месеца, други 1145 случая бяха разисквани в 9-те регионални 
офиса, изпълняващи европейския проект за „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” през 
2009-2013, съобщиха от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Проектът се изпълнява по 
Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”. 
Най-често гражданите повдигат въпроси за нарушения на трудовото законодателство, за укриване на данъци, 
за условията на труд и за етични аспекти в отношенията с работодателите. От сферата на леката 
промишленост досега са постъпили 24 такива сигнала, 19 – за предприятия от електротехниката, 18 – от 
машиностроенето, 17 – от пощите, 15 – свързани с информационните технологии, 14 – от небанковите 
финансови услуги и т. н. По териториален признак най-много случаи са изнесени в Североизточния регион – 
общо 226, други 204 – в Южния централен и 203 – от градовете Лом и Монтана в Северозападния регион, 
обявен за най-бедния в Европейския съюз. 
Горещата телефонна линия 0800 123 58 действа като част от проекта и приема данни за нередности, 
корупционни схеми и ощетяване на гражданите. Експерти от браншовите организации на Асоциацията 
дежурят в приемни дни всеки месец в Националния център „Икономика на светло” в столицата на ул. 
„Тракия” № 15. В цялата страна продължават да се предоставят консултации за превенция на неформалната 
икономика в офисите в Бургас, Варна, Велико Търново, град Гоце Делчев, Кюстендил, Лом, Монтана, Пловдив 
и Стара Загора. 
През тази година експертите ще търсят съдействието на медиите и разследващата журналистика, за да 
осветляват порочните практики, укриването на доходи и данъци, нарушенията при възлагане на обществени 
поръчки и на трудовите права на хората. 
 
Информационна агенция КРОСС 
 
√ 1308 сигнала за сивия бизнес за четири месеца 
http://www.cross-bg.net/index.php?_rt=1197878 
163 сигнала срещу сивата икономика бяха подадени в приемните дни по браншове на Националния център 
„Икономика на светло" през последните четири месеца, и още 1145 случая бяха разисквани в 9-те регионални 
офиса, изпълняващи европейския проект за „Ограничаване и превенция на неформалната икономика" през 
2009-2013. Той се осъществява от Асоциацията на индустриалния капитал в България по Оперативната 
програма „Развитие на човешките ресурси". 
Горещата телефонна линия 0800 123 58 продължава да действа като част от проекта и приема още данни за 
нередности, корупционни схеми и ощетяване на гражданите. Експерти от браншовите организации на 
Асоциацията дежурят в приемни дни всеки месец в Националния център „Икономика на светло" в столицата 
на ул. „Тракия" № 15. В цялата страна продължават да се предоставят консултации за превенция на 
неформалната икономика в офисите в Бургас, Варна, Велико Търново, град Гоце Делчев, Кюстендил, Лом, 
Монтана, Пловдив и Стара Загора. 
Най-често гражданите повдигат въпроси за нарушения на трудовото законодателство, за укриване на данъци, 
за условията на труд и за етични аспекти в отношенията с работодателите. От сферата на леката 
промишленост досега са постъпили 24 такива сигнала, 19 - за предприятия от електротехниката, 18 - от 
машиностроенето, 17 - от пощите, 15 - свързани с информационните технологии, 14 - от небанковите 
финансови услуги и т. н. По териториален признак най-много случаи са изнесени в Североизточния регион - 

http://darikfinance.bg/print_article.php?article_id=50843
http://www.cross-bg.net/index.php?_rt=1197878


общо 226, други 204 - в Южния централен и 203 - от градовете Лом и Монтана в Северозападния регион, 
обявен за най-бедния в Европейския съюз. 
През тази година експертите ще търсят и съдействието на медиите и разследващата журналистика, за да 
осветляват заедно порочните практики, укриването на доходи и данъци, нарушенията при възлагане на 
обществени поръчки и на трудовите права на хората. 
 
www.investor.bg  
 
√ Над 1300 сигнала срещу сивата икономика са подадени за четири месеца 
http://www.investor.bg/news/article/113687/332.html 
Общо 1308 сигнала срещу сивата икономика са подадени по браншове в Националния център „Икономика на 
светло” през последните четири месеца, съобщават от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Центърът работи по европейския проект за „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” през 
2009-2013 г. Той се осъществява от Асоциацията на индустриалния капитал в България по Оперативната 
програма „Развитие на човешките ресурси”. 
Най-често гражданите повдигат въпроси за нарушения на трудовото законодателство, за укриване на данъци, 
за условията на труд и за етични аспекти в отношенията с работодателите. От сферата на леката 
промишленост са постъпили 24 сигнала, 19 – за предприятия от електротехниката, 18 – от машиностроенето, 
17 – от пощите, 15 – свързани с информационните технологии, 14 – от небанковите финансови услуги. 
По териториален признак най-много случаи са изнесени в Североизточния регион – 226, други 204 – в Южния 
централен и 203 – от градовете Лом и Монтана в Северозападния регион, обявен за най-бедния в 
Европейския съюз. 
През тази година експертите ще търсят и съдействието на медиите, за да осветляват заедно порочните 
практики, укриването на доходи и данъци, нарушенията при възлагане на обществени поръчки и на 
трудовите права на хората. 
Горещата телефонна линия 0800 123 58 приема данни за нередности, корупционни схеми и ощетяване на 
гражданите. 
 
www.profit.bg 
 
√ 1308 сигнала за сивия бизнес подадени за 4 месеца  
http://profit.bg/news.php?cid=1&id=76513 
163 сигнала срещу сивата икономика бяха подадени в приемните дни по браншове на Националния център 
„Икономика на светло" през последните четири месеца, и още 1145 случая бяха разисквани в 9-те регионални 
офиса, изпълняващи европейския проект за „Ограничаване и превенция на неформалната икономика" през 
2009-2013. Той се осъществява от Асоциацията на индустриалния капитал в България по Оперативната 
програма „Развитие на човешките ресурси". 
Горещата телефонна линия 0800 123 58 продължава да действа като част от проекта и приема още данни за 
нередности, корупционни схеми и ощетяване на гражданите. Експерти от браншовите организации на 
Асоциацията дежурят в приемни дни всеки месец в Националния център „Икономика на светло" в столицата 
на ул. „Тракия" № 15. В цялата страна продължават да се предоставят консултации за превенция на 
неформалната икономика в офисите в Бургас, Варна, Велико Търново, град Гоце Делчев, Кюстендил, Лом, 
Монтана, Пловдив и Стара Загора.  
Най-често гражданите повдигат въпроси за нарушения на трудовото законодателство, за укриване на данъци, 
за условията на труд и за етични аспекти в отношенията с работодателите. От сферата на леката 
промишленост досега са постъпили 24 такива сигнала, 19 - за предприятия от електротехниката, 18 - от 
машиностроенето, 17 - от пощите, 15 - свързани с информационните технологии, 14 - от небанковите 
финансови услуги и т. н. По териториален признак най-много случаи са изнесени в Североизточния регион - 
общо 226, други 204 - в Южния централен и 203 - от градовете Лом и Монтана в Северозападния регион, 
обявен за най-бедния в Европейския съюз. 
През тази година експертите ще търсят и съдействието на медиите и разследващата журналистика, за да 
осветляват заедно порочните практики, укриването на доходи и данъци, нарушенията при възлагане на 
обществени поръчки и на трудовите права на хората. 
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www.banker.bg  
 
√ Общо 1308 сигнала за сивия бизнес са постъпили за 4 месеца в Националния център „Икономика на 
светло” 
http://www.banker.bg/?Issue=923&Section=71&NewsEntry=47535&NewsPortion=0&PHPSESSID=fe049e8fb77eed7
5963221ea01a3c623  
Общо 163 сигнала срещу сивата икономика бяха подадени в приемните дни по браншове в Националния 
център „Икономика на светло” през последните четири месеца, и още 1145 случая са разисквани в 9-те 
регионални офиса, изпълняващи европейския проект за „Ограничаване и превенция на неформалната 
икономика” през 2009-2013. Той се осъществява от Асоциацията на индустриалния капитал в България по 
Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”. 
Горещата телефонна линия 0800 123 58 продължава да действа като част от проекта и приема още данни за 
нередности, корупционни схеми и ощетяване на гражданите. Експерти от браншовите организации на 
Асоциацията дежурят в приемни дни всеки месец в Националния център „Икономика на светло” в столицата 
на ул. „Тракия” № 15. В цялата страна продължават да се предоставят консултации за превенция на 
неформалната икономика в офисите в Бургас, Варна, Велико Търново, град Гоце Делчев, Кюстендил, Лом, 
Монтана, Пловдив и Стара Загора. 
Най-често гражданите повдигат въпроси за нарушения на трудовото законодателство, за укриване на данъци, 
за условията на труд и за етични аспекти в отношенията с работодателите. От сферата на леката 
промишленост досега са постъпили 24 такива сигнала, 19 – за предприятия от електротехниката, 18 – от 
машиностроенето, 17 – от пощите, 15 – свързани с информационните технологии, 14 – от небанковите 
финансови услуги и т. н. По териториален признак най-много случаи са изнесени в Североизточния регион – 
общо 226, други 204 – в Южния централен и 203 – от градовете Лом и Монтана в Северозападния регион, 
обявен за най-бедния в Европейския съюз. 
През тази година експертите ще търсят и съдействието на медиите и разследващата журналистика, за да 
осветляват заедно порочните практики, укриването на доходи и данъци, нарушенията при възлагане на 
обществени поръчки и на трудовите права на хората. 
 
www.kvonovo.bg 

 
√ Подадохме над 160 сигнала срещу "сивата" икономика 
http://www.kvonovo.bg/business/podadohme-nad-160-signala-sreshtu-sivata-ikonomika-275205 
Подадохме над 160 сигнала срещу "сивата" икономика за последните няколко месеци. 
Общо 163 сигнала срещу "сивата" икономика бяха подадени в приемните дни по браншове на Националния 
център "Икономика на светло" през последните четири месеца, и още 1145 случая бяха разисквани в 9-те 
регионални офиса, изпълняващи европейския проект за "Ограничаване и превенция на неформалната 
икономика" през 2009-2013, съобщиха от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Проектът се осъществява от Асоциацията по Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси".  
Горещата телефонна линия - 0800 123 58, продължава да действа като част от проекта и приема още данни за 
нередности, корупционни схеми и ощетяване на гражданите, се посочва в съобщението.  
Експерти от браншовите организации на Асоциацията дежурят в приемни дни всеки месец в Националния 
център "Икономика на светло" в столицата на ул. "Тракия" 15.  
 
www.3e-news.net 
 
√ Над 1300 сигнала са постъпили срещу сивия бизнес в Националния център „Икономика на светло” 
http://3e-news.net/economy/news/item/%D0%BD%D0%B0%D0%B4-1300-
%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D0%B0-
%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8-
%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F-
%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B2-
%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F-
%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-
%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE.html 
Над 1300 сигнала срещу сивата икономика са били подадени в приемните дни по браншове на Националния 
център „Икономика на светло”. Над 1100 от сигналите са били разисквани в 9-те регионални офиса, 
изпълняващи европейския проект за „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” през 2009-

http://www.banker.bg/?Issue=923&Section=71&NewsEntry=47535&NewsPortion=0&PHPSESSID=fe049e8fb77eed75963221ea01a3c623
http://www.banker.bg/?Issue=923&Section=71&NewsEntry=47535&NewsPortion=0&PHPSESSID=fe049e8fb77eed75963221ea01a3c623
http://www.kvonovo.bg/business/podadohme-nad-160-signala-sreshtu-sivata-ikonomika-275205
http://3e-news.net/economy/news/item/%D0%BD%D0%B0%D0%B4-1300-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE.html
http://3e-news.net/economy/news/item/%D0%BD%D0%B0%D0%B4-1300-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE.html
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2013, който се осъществява от Асоциацията на индустриалния капитал в България по ОП „Развитие на 
човешките ресурси”, съобщиха от организацията. 
На гореща телефонна линия , която е част от проекта се приемат данни за нередности, корупционни схеми и 
ощетяване на гражданите. Експерти от браншовите организации на асоциацията имат приемни дни всеки 
месец в Националния център „Икономика на светло” в столицата. В цялата страна продължават да се 
предоставят консултации за превенция на неформалната икономика в офисите в Бургас, Варна, Велико 
Търново, Гоце Делчев, Кюстендил, Лом, Монтана, Пловдив и Стара Загора. 
Нарушение на трудовото законодателство, укриване на данъци са сред най-честите оплаквания, които хората 
подават. От сферата на леката промишленост досега са постъпили 24 такива сигнала, 19 – за предприятия от 
електротехниката, 18 – от машиностроенето, 17 – от пощите, 15 – свързани с информационните технологии, 
14 – от небанковите финансови услуги и т. н, отчитат от АИКБ. 
Най-много – 226, са случаите в Североизточния регион. Общо204 са в Южния централен, а 203 в градовете 
Лом и Монтана, обявен за най-бедния в Европейския съюз. 
Съдействие от медиите и разследващите журналисти ще търсят експертите през тази година, за да осветляват 
заедно порочните практики, укриването на доходи и данъци, нарушенията при възлагане на обществени 
поръчки и на трудовите права на хората. 
 
www.bia-bg.com 
 
√ 1308 сигнала за сивия бизнес постъпиха за четири месеца 
http://www.bia-
bg.com/1308+%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%B8%
D0%B2%D0%B8%D1%8F+%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82
%D1%8A%D0%BF%D0%B8%D1%85%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B
8+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86%D0%B0-
%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/1/MlW-gRW7I5WnIlWHUZK3YJS-c9O3IdOfMhKvYZe7gRK-
UdOLU9OHUlKLgdaPIVmzcRir 
163 сигнала срещу сивата икономика бяха подадени в приемните дни по браншове на Националния център 
„Икономика на светло" през последните четири месеца, и още 1145 случая бяха разисквани в 9-те регионални 
офиса, изпълняващи европейския проект за „Ограничаване и превенция на неформалната икономика" през 
2009-2013. Той се осъществява от Асоциацията на индустриалния капитал в България по Оперативната 
програма „Развитие на човешките ресурси". 
Горещата телефонна линия 0800 123 58 продължава да действа като част от  проекта и приема още данни за 
нередности, корупционни схеми и ощетяване на гражданите. Експерти от браншовите организации на 
Асоциацията дежурят в приемни дни всеки месец в Националния център „Икономика на светло" в столицата 
на ул. „Тракия" № 15. В цялата страна продължават да се предоставят консултации за превенция на 
неформалната икономика в офисите в Бургас, Варна, Велико Търново, град Гоце Делчев, Кюстендил, Лом, 
Монтана, Пловдив и Стара Загора. 
Най-често гражданите повдигат въпроси за нарушения на трудовото законодателство, за укриване на данъци, 
за условията на труд и за етични аспекти в отношенията с работодателите. От сферата на леката 
промишленост досега са постъпили 24 такива сигнала, 19 - за предприятия от електротехниката, 18 - от 
машиностроенето, 17 - от пощите, 15 - свързани с информационните технологии, 14 - от небанковите 
финансови услуги и т. н. По териториален признак най-много случаи са изнесени в Североизточния регион - 
общо 226, други 204 - в Южния централен и 203 - от градовете Лом и Монтана в Северозападния регион, 
обявен за най-бедния в Европейския съюз. 
През тази година експертите ще търсят и съдействието на медиите и разследващата журналистика, за да 
осветляват заедно порочните практики, укриването на доходи и данъци, нарушенията при възлагане на 
обществени поръчки и на трудовите права на хората. 
 
www.dir.bg 
 
√ Над 1300 сигнала срещу сивата икономика са подадени за четири месеца 
http://novini.dir.bg/news.php?id=8165645 
Най-често те са свързани с нарушения на трудовото законодателство и укриване на данъци 
Общо 1308 сигнала срещу сивата икономика са подадени по браншове в Националния център «Икономика на 
светло” през последните четири месеца, съобщават от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Центърът работи по европейския проект за «Ограничаване и превенция на неформалната икономика” през 
2009-2013 г. Той се осъществява от Асоциацията на индустриалния капитал в България по Оперативната 

http://www.bia-bg.com/1308+%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F+%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%B8%D1%85%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/1/MlW-gRW7I5WnIlWHUZK3YJS-c9O3IdOfMhKvYZe7gRK-UdOLU9OHUlKLgdaPIVmzcRir
http://www.bia-bg.com/1308+%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F+%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%B8%D1%85%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/1/MlW-gRW7I5WnIlWHUZK3YJS-c9O3IdOfMhKvYZe7gRK-UdOLU9OHUlKLgdaPIVmzcRir
http://www.bia-bg.com/1308+%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F+%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%B8%D1%85%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/1/MlW-gRW7I5WnIlWHUZK3YJS-c9O3IdOfMhKvYZe7gRK-UdOLU9OHUlKLgdaPIVmzcRir
http://www.bia-bg.com/1308+%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F+%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%B8%D1%85%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/1/MlW-gRW7I5WnIlWHUZK3YJS-c9O3IdOfMhKvYZe7gRK-UdOLU9OHUlKLgdaPIVmzcRir
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http://www.bia-bg.com/1308+%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F+%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%B8%D1%85%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/1/MlW-gRW7I5WnIlWHUZK3YJS-c9O3IdOfMhKvYZe7gRK-UdOLU9OHUlKLgdaPIVmzcRir
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програма «Развитие на човешките ресурси”. 
Най-често гражданите … 
 
www.tbmagazine.net 

 
√ Сигнали срещу сивата икономика 
http://tbmagazine.net/novini/signali-sreshchu-sivata-ikonomika 
163 сигнала срещу сивата икономика са подадени в Националния център „Икономика на светло” през 
последните четири месеца, и още 1145 случая са разисквани в 9-те регионални офиса, изпълняващи 
европейския проект за „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” през 2009-2013. Той се 
осъществява от Асоциацията на индустриалния капитал в България по Оперативната програма „Развитие на 
човешките ресурси”. 
Горещата телефонна линия 0800 123 58 продължава да действа като част от проекта и приема още данни за 
нередности, корупционни схеми и ощетяване на гражданите.  
Най-честите сигнали са за нарушения на трудовото законодателство, укриване на данъци, за условия на труд 
и етични аспекти в отношенията с работодателите. В леката промишленост досега са постъпили 24 такива 
сигнала, 19 – за предприятия от електротехниката, 18 – от машиностроенето, 17 – от пощите, 15 – свързани с 
информационните технологии, 14 – от небанковите финансови услуги и т. н. По териториален признак най-
много случаи са изнесени в Североизточния регион – общо 226, други 204 – в Южния централен и 203 – от 
градовете Лом и Монтана в Северозападния регион, обявен за най-бедния в Европейския съюз. Експертите 
ще търсят и съдействието на медиите и разследващата журналистика, за да осветляват заедно порочните 
практики, укриването на доходи и данъци, нарушенията при възлагане на обществени поръчки и на 
трудовите права на хората. 
 
www.moitepari.bg 
 
√ 1308 сигнала за сив бизнес за четири месеца 
http://www.moitepari.bg/Spravochnik/art/FinancialNews/1308-signala-za-siv-
~ee09f5b9605c4d4b953daf34ba379661/ 
163 сигнала срещу сивата икономика бяха подадени в приемните дни по браншове на Националния център 
„Икономика на светло” през последните четири месеца, други 1145 случая бяха разисквани в 9-те регионални 
офиса, изпълняващи европейския проект за „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” през 
2009-2013, съобщиха от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Проектът се изпълнява по 
Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”. 
Най-често гражданите повдигат въпроси за нарушения на трудовото законодателство, за укриване на данъци, 
за условията на труд и за етични аспекти в отношенията с работодателите. От сферата на леката 
промишленост досега са постъпили 24 такива сигнала, 19 – за предприятия от електротехниката, 18 – от 
машиностроенето, 17 – от пощите, 15 – свързани с информационните технологии, 14 – от небанковите 
финансови услуги и т. н. По териториален признак най-много случаи са изнесени в Североизточния регион – 
общо 226, други 204 – в Южния централен и 203 – от градовете Лом и Монтана в Северозападния регион, 
обявен за най-бедния в Европейския съюз. 
Горещата телефонна линия 0800 123 58 действа като част от проекта и приема данни за нередности, 
корупционни схеми и ощетяване на гражданите. Експерти от браншовите организации на Асоциацията 
дежурят в приемни дни всеки месец в Националния център „Икономика на светло” в столицата на ул. 
„Тракия” № 15. В цялата страна продължават да се предоставят консултации за превенция на неформалната 
икономика в офисите в Бургас, Варна, Велико Търново, град Гоце Делчев, Кюстендил, Лом, Монтана, Пловдив 
и Стара Загора. 
През тази година експертите ще търсят съдействието на медиите и разследващата журналистика, за да 
осветляват порочните практики, укриването на доходи и данъци, нарушенията при възлагане на обществени 
поръчки и на трудовите права на хората. 
 
www.lev.bg 

 
√ Над 1300 сигнала за сивия бизнес подадени за 4 месеца по проекта „Икономика на светло” 
http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=49337 
163 сигнала срещу сивата икономика бяха подадени в приемните дни по браншове на Националния център 
„Икономика на светло” през последните четири месеца, и още 1145 случая бяха разисквани в 9-те регионални 
офиса, изпълняващи европейския проект за „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” през 
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2009-2013. Той се осъществява от Асоциацията на индустриалния капитал в България по Оперативната 
програма „Развитие на човешките ресурси”, съобщават от организацията. 
Горещата телефонна линия 0800 123 58 продължава да действа като част от проекта и приема още данни за 
нередности, корупционни схеми и ощетяване на гражданите. Експерти от браншовите организации на 
Асоциацията дежурят в приемни дни всеки месец в Националния център „Икономика на светло” в столицата 
на ул. „Тракия” № 15. В цялата страна продължават да се предоставят консултации за превенция на 
неформалната икономика в офисите в Бургас, Варна, Велико Търново, град Гоце Делчев, Кюстендил, Лом, 
Монтана, Пловдив и Стара Загора. 
Най-често хораата повдигат въпроси за нарушения на трудовото законодателство, за укриване на данъци, за 
условията на труд и за етични аспекти в отношенията с работодателите. От сферата на леката промишленост 
досега са постъпили 24 такива сигнала, 19 – за предприятия от електротехниката, 18 – от машиностроенето, 
17 – от пощите, 15 – свързани с информационните технологии, 14 – от небанковите финансови услуги и т. н. 
По териториален признак най-много случаи са изнесени в Североизточния регион – общо 226, други 204 – в 
Южния централен и 203 – от градовете Лом и Монтана в Северозападния регион, обявен за най-бедния в 
Европейския съюз. 
 
www.novo10.com 
 
√ 1308 сигнала за сивия бизнес за четири месеца 
http://www.novo10.com/1308-signala-za-siviq-biznes-za-chetiri-meseca/novina 
163 сигнала срещу сивата икономика бяха подадени в приемните дни по браншове на Националния център 
„Икономика на светло" през последните четири месеца, и още 1145 случая бяха разисквани в 9-те регионални 
офиса, изпълняващи европейския проект за „Ограничаване и превенция на неформалната икономика" през 
2009-2013. Той се осъществява от Асоциацията на индустриалния капитал в България по Оперативната 
програма „Развитие на човешките ресурси". 
 
***  
Публикации за борбата със сивия бизнес 
 
Вестник Пари 
 
√ ¼ от чуждите инвестиции през 2010 г. се оказаха БЪЛГАРСКИ  
http://pari.bg/static/pdf/pages/08.pdf 
http://pari.bg/static/pdf/pages/09.pdf 
 
Вестник Пари 
 
√ Добре е, че парите се връщат обратно в страната  
http://pari.bg/static/pdf/pages/09.pdf  
Това, че 25% от чуждестранните инвестиции в България всъщност са свързани с български компании, не е 
изненада. Дори ми се струва, че той е сравнително малък предвид нашата икономика, която едва ли може да 
се нарече пазарна и която международните инвеститори класифицират като „периферна”, т.е. дори още не 
сме в групата на „развиващите” се страни. Намесата на държавата, т.е. на политиците в икономиката ни, е 
сравнително голяма. Основната цел на тази намеса не е рационално разпределение на националното 
богатство и създаване условия за устойчив икономически растеж, а изграждане на икономическа база с не 
толкова законни средства, необходима за постигането на бъдещи политически цели. Крайният резултат от 
това негативно въздействие, подсилено и от кризата, е силно ограничаване на свободната конкуренция. В 
такава среда анонимността на местните инвеститорите има жизненоважно значение. Тази анонимност ги 
предпазва от политическа репресия и от разследвания за произхода на техните инвестиции, а той едва ли е 
много чист предвид факта, че сивата икономика у нас, без да включвам черната, е над 40%. Вероятно и в 
други „периферни” държави се отчитат подобни резултати, така че няма нищо тревожно. Все пак това е по-
малкото зло. По-добре парите на българските офшорни компании да се връщат обратно в страната, а не да 
седят по банкови сметки 
в Швейцария. Тест за правителството е да изкарана „светло” тези инвеститори, но не с репресивни 
мерки, а с икономически, като се намесва по-малко в конкуренцията между местните компании, възстанови 
върховенството на закона и създаде условия за устойчив растеж чрез реформи и публични инвестиции в 
образованието, здравеопазването и съдебната система. 
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Вестник Стандарт 
 
√ Данъчни проверяват цветари по морето 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2011-03-11&article=360415    
Цветарите във Варна масово не дават касови бележки, показаха данъчни проверки около 8 март. При 25 
проверени обекта са съставени 13 акта за нарушения. Неизрядните търговци са поканени в НАП, за да 
представят счетоводните си документи. На 7 март данъчните проверили 7 борси за цветя, а навръх празника - 
цветните пазари около спирка "Севастопол", базар "Чаталджа", Районния съд, Катедралата и базар "Левски". 
Проверени били и 4 тира с цветя. На ход е извършването на инвентаризация на стоката в складовете за цветя 
и засичане и със счетоводните документи.  
 
***  
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
вестник Пари 
 
√ Юробанк: Безработицата ще продължи да се увеличава 
http://pari.bg/static/pdf/pages/07.pdf 
 
Вестник Класа 
 
√ Moody's срина европейските индекси, червената вълна достигна и БФБ 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/161747_Moody%27s+%D1%81%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%
B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B8%D0%
BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%2C+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%
D1%82%D0%B0+%D0%B2%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3
%D0%BD%D0%B0+%D0%B8+%D0%91%D0%A4%D0%91 
Решението на международната рейтингова агенция Moody's да понижи оценката на Испания с една степен до 
Аа2 спрямо Аа1 срина европейските индекси вчера, като червената вълна стигна и до БФБ. Фондовите 
показатели реагираха мигновено на новината, която отново подпали фитила за разпространение на 
дълговата криза в еврозоната.  
От рейтинговата агенция мотивираха решението си, че плановете за оздравяване на банковия сектор в 
Испания ще струват повече от предвиденото и ще натоварят допълнително дълга й. Според тях проектът за 
реструктуриране на банките ще струва между 40 и 50 млрд. евро. Moody's дори предупреди, че е възможно 
да ревизират рейтинга към понижение в бъдеще. 
Мадрид се оказа изненадан от негативната рейтингова редакция. Според министерството на финансите на 
страната решението на Moody's е изненадващо с оглед, че става факт преди Bank of Spain да обяви 
официалните данни за рекапитализацията на испанските банки. Също така агенцията не е отразила и доброто 
развитие на понижение на испанския дефицит през 2010 г., както и социалния пакт за пенсионната реформа в 
Испания, който гарантира стабилността на публичните финанси, се казва в съобщение на ведомството.  
Другите лоши новини, които дърпаха индексите надолу, дойдоха от две водещи икономики в света. 
Германия, която е основният източник на капитали за финансиране на стабилизационните фондове във 
валутния съюз, отчете сериозен спад на търговския си излишък в началото на тази година – търговският й 
баланс е бил на плюс с 10.1 млрд. евро през януари спрямо 11.9 млрд. през декември.  
Изненадващо, но и Китай се оказа също с търговски дефицит. Ако китайският растеж се забави, Пекин може 
да предприеме мерки за стимулиране на износа и обезценяване на юана и да доведе до подновяване на 
валутните войни.  
Така в Лондон FTSE 100 се понижаваше през деня с близо 1 % до 5878 пункта, в Париж CAC 40 отчиташе спад 
от 0.5% до 3975 пункта, а индексът на сините чипове в Германия DAX губеше 0.7% до 7081 пункта. Индексите 
на Българската фондова борса (БФБ) останаха на червено - този на сините чипове SOFIX се смъкна с 0.24%, 
BG40 загуби 0.27%, BGREIT спадна с 0.77% , а спадът при BGTR30 бе 0.75%. Фондовият пазар на Wall Street 
също отвори със силен спад от над 1.5% след новината за понижения рейтинг на Испания от Moody's, 
рекордния търговски дефицит на Китай за февруари и слабите икономически данни от САЩ. Търговското 
салдо на страната отчете дефицит от 46,3 млрд. долара през януари в сравнение с 34,6 млрд. долара преди 
година и 40,3 млрд. долара за предходния месец, което е най-голямата за последните седем месеца. 
Индексът DJIA губеше 190 пункта (-1.56%), S&P500 - близо 21 пункта (-1.58%). 
Междувременно друга европейска икономика, чийто рейтинг също бе орязан тази седмица – Гърция, поиска 
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спешни стъпки от еврозоната, за да се регулират рейтинговите агенции. „Смятам, че е задължително да има 
реакция на ниво Еврогрупата и ЕКОФИН”, пише в писмо на гръцкия финансов министър Георгиос 
Папаконстантину до представители на Европейската комисия, еврозоната и Европейската централна банка. В 
писмото се отбелязва, че рейтинговите агенции се състезават една с друга да прогнозират следващата криза. 
 
√ Черноморската банка кредитира бизнеса у нас с 200 млн. евро 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/161743_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D
1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D1%80%
D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0+%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%
D0%B0+%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D1%81+%D1%81+200+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%B5%D0%B2%D1%80
%D0%BE 
Целта ни ще бъде да осигуряваме финансиране в размер между 40 млн. и 50 млн. евро годишно и ако 
условията са добри, за 4 години бихме могли да постигнем 200 млн. евро финансиране за страната, което 
означава удвояване на нашето портфолио в България. Това съобщи вчера президентът на Черноморската 
банка за търговия и развитие (ЧБТР) Андрей Кондаков. По думите му вече има проекти в областта на 
енергетиката, на малките и средните предприятия, проучват се възможностите за работа с лизингови 
компании и с потенциални финансови посредници на банката. 
За 11 години от своето учредяване ЧБТР е финансирала 23 проекта в България на стойност 211 млн. евро, 
което е около 10% от общия й кредитен портфейл. Това е третият най-голям дял сред държавите - учредители 
на институцията, подчерта Боряна Пенчева, заместник-министър на финансите и управител за България във 
финансовата институция. 
Минималното финансиране за проект е 3 млн. евро, а максималното достига 40 млн. евро. Ако има 
кандидати за по-малки суми, те могат да се обърнат към финансови посредници. Така Андрей Кондаков 
отговори на въпроса на в. „Класа“ на какви условия трябва да отговарят проектите на българските компании. 
Според него стратегията за България до 2014 г., подготвяна от Черноморската банка за развитие и 
сътрудничество, ще заложи на конкретни проекти в приоритетни сектори като енергетиката и особено 
проектите за повишаване на енергийната ефективност; пътната инфраструктура; управлението на отпадъците; 
развитието на малките и средните предприятия. „Чухме и много добри идеи как да насърчим и културния 
туризъм в България“, подчерта президентът на ЧБТР и допълни, че реализацията на повече проекти зависи от 
инициативността на бизнеса. По думите му добър бизнесплан и одитирани отчети за финансовото състояние 
на потенциалните клиенти са условия за успешно кандидатстване за кредит. Той запази в тайна размера на 
лихвите по заемите, но уточни, че лихвеният процент „ще се различава по сектори и по клиенти“. 
Досега финансовата институция е одобрила 225 транзакции в държавите членки на стойност 2,2 млрд. евро. 
Банката е основана през 1997 г. от Албания, Армения, Азербайджан, България, Грузия, Гърция, Молдова, 
Румъния, Русия, Турция и Украйна. „Черноморската банка е създадена, за да подпомага икономическото 
развитие и търговията на страните от региона, както и да насърчава изпълнението на регионални проекти от 
държавния и частния сектор“, подчерта зам.-министър Пенчева. След приключила мисия в Турция 
двудневната визита на делегацията на ЧБТР у нас завършва със среща с бизнеса. Днес в столичния хотел 
„Шератон“ Андрей Кондаков представя конкретните възможности за финансиране на бизнес проекти. 
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