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√ Изследване: Перник е от градовете с най-развита сива икономика
http://news.pernik24.bg//253947.html
Перник е сред градовете, в които най-много граждани работят в сивия сектор, сочат данни от проведено
изследване. Другите "сиви" градове в класацията са съсредоточени най-често в Югоизточна България и
Северния регион.
Първенци по размер на сивата икономика за последните няколко години са Бургас и Монтана с над 60 %,
следвани от Ямбол, Хасково, Велико Търново, Кюстендил, Перник и Русе. Даже в Монтана за последните
години близо 2/3 от населението е работило в сивия сектор.
Приблизително всеки втори българин работи в сивия сектор, пише "Стандарт". Това сочат данните от проекта
на Асоциацията на индустриалния капитал в България "Ограничаване и превенция на неформалната
икономика". Според проучването, направено сред работодатели, служители и заетите между 15 и 75 г.,
размерът на сивата икономика за миналата година е между 43 и 45%.
Резултатите от анкетата сред работодателите сочат, че неформалната икономика е около 42.2 %, докато
според служителите тя стига почти 49 %.
Най-песимистично настроено е населението, според което сивата икономика е близо 60 %. Изследването е
обхванало 11 бранша, в които сивият сектор е между 10 и 75 %.
На първо място по нерегламентирани практики са инфраструктурното строителство, туризмът,
здравеопазването и млекопреработвателната промишленост. Там сивият сектор е между 30 и 75 %. Според
експертите млекопреработвателната промишленост за първи път се включва сред най-рисковите сектори и
нерегламентираните практики се увеличават с много бързи темпове.
На второ място по размер на неформалната икономика се нареждат небанковите финансови услуги,
парфюмерията и козметиката, електрониката и електротехниката, информационните технологии, както и
полиграфията. При тях размерът на сивия сектор е между 25 и 45 %, обясни Емилия Ченгелова- експерт по
проекта за осветляване на икономиката.
С най- нисък процент на лошите практики са секторите машиностроене и пощенски услуги. Там сивата
икономика е между 10 и 15 %.
Според експертите има и връзка между състоянието на региона и размерът на неформалната икономика.
Така например в населените места с по-слабо развитие и лоша инфраструктура има предпоставки за повисоко ниво на сивата икономика. Също така трябва да се следи по-сериозно развитието на надомната
работа, допълниха още експертите. Според тях големият ръст на работещите от дома и трудното следене на
заплащането и съответно- плащането на осигуровки и данъци, създават предпоставки за нарастване на сивия
сектор.
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Вестник Труд
√ Почна битка за 6,7 милиарда лева за пенсиите
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=889129
Ожесточена битка за това кой ще управлява 6,7 млрд. лева, колкото са предвидени за изплащането на пенсии
през тази година, започна в държавата. Скандалът избухна в сряда. Тогава при посещението си в Стара Загора
премиерът Бойко Борисов заяви, че ще освободи шефката на Националния осигурителен институт, който
управлява парите за старост, Христина Митрева. Мисля, че скоро ръководителят на НОИ ще бъде
пенсиониран и освободен, защото ми омръзна , закани се премиерът. Той беше провокиран от въпрос защо
се бави изплащането на пенсиите на абитуриентите без родители…
Вестник Дневник
√ Най-големите крачки на борсата през 2010
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/05/12/1088508_nai-golemite_krachki_na_borsata_prez_2010/
Българските фирми, които първи усетиха глобалното икономическо възстановяване през 2010, бяха
износителите. Това показват и анализите на данните в петото годишно издание на класацията "Дневник 100".
Сред най-добрите публични компании за миналата година се открояват тези от химическия и
машиностроителния сектор, чиито приходи се увеличиха с по 50%, а някои задминаха и нивата си отпреди
кризата. Общите приходи на всички фирми в класацията са 16 млрд. лв.
Какво още показва "Дневник 100":
- Публичните компаниите растат по-бързо от икономиката
- Малките дружества се справят по-трудно с проблемите
- Бизнесът на компаниите се възстановява, но сделките с акциите на борсата са по-малко спрямо 2009
- Корпоративното управление се подобрява
- Финансовите анализатори, макар и предпазливи, стават оптимисти
Кои са най-добрите публични компании в категориите малки и големи, коя е фирмата с най-добро
корпоративно управление, кое е най-добре представилото се АДСИЦ, кои са мениджърите, направили найголемите крачки на борсата, както и специалните анализи по сектори - четете в понеделник в годишното
издание "Дневник 100".
√ Шефът на НОИ може да "изгърми" заради дупките в бюджета
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/05/12/1088448_shefut_na_noi_moje_da_izgurmi_zaradi_dupkite_v_bjudjet
a/
Няколко седмици след като директорът на Националната агенция за приходите (НАП) Красимир Стефанов
обвини Националния осигурителен институт (НОИ), че раздува бюджетния дефицит с нереално високи
прогнози за приходите от осигуровки, столът на управителя на институцията Христина Митрева се разклати.
Това се случва в разгара на дискусията ще има ли увеличение на пенсиите. Според управляващите това
зависи изцяло от изпълнението на приходите в бюджета, сред които от осигуровките.
"Скоро шефът на НОИ ще бъде пенсиониран и освободен", заяви изненадващо в сряда в Стара Загора
премиерът Бойко Борисов, цитиран от в. "Стандарт". Думите му бяха в отговор на въпрос защо сираците
абитуриенти още не са получили наследствените си пенсии за май. Борисов добави, че ще възложи на
министъра на финансите Симеон Дянков да провери казуса. Вицепремиерът отрече да има закъснение в
плащането.
От НОИ обясниха, че превеждат парите, след като зрелостниците представят удостоверение от гимназията, че
са завършили средното си образование.
Според източници от опозицията и осигурителния институт обаче истинската причина за заканата на
премиера са нападките на шефа на НАП. През последните седмици Красимир Стефанов многократно обвини
НОИ, че при формирането на бюджета на Държавното обществено осигуряване залага нереално високи
приходи от осигуровки, които приходната агенция не може да изпълни, и това води до раздуване на
дефицита в бюджета.
"Колкото им трябва, те си го слагат в приходната част и след това обвиняват напред и назад, че едва ли не
НАП не си върши работата", възмути се Стефанов в сряда. Той добави, че за да се избегнат подобни "грешки",
от догодина прогнозите за приходната част в бюджета на осигурителната система ще се правят от

Министерството на финансите и НАП, а не от НОИ.
По закон обаче прогнозите се съгласуват между трите институции и НАП и финансовото министерство са били
наясно с тях още в края на миналата година и бюджетът на НОИ е приет с тяхното одобрение.
"Атаките за неправилно планиране на бюджета са пълна глупост. Това не може да е аргумент за
отстраняването на шефа на НОИ. Има си шефове на Министерството на финансите и на НАП, които са
отговорни за приходната част", коментира пред "Дневник" Хасан Адемов (ДПС), зам.-председател на
парламентарната социална комисия.
Според него мотивът, че Митрева трябва да се пенсионира, защото е навършила необходимата възраст, също
е несъстоятелен, защото тя е била в това положение още когато парламентът я избра да управлява НОИ.
"Единственият начин да се изпълни волята на премиера е Митрева да си подаде оставката", добави Адемов.
Министърът на труда Тотю Младенов отказа да защити Митрева, въпреки че тя беше сред най-близките му
сътрудници и изнесе основната част от подготовката на пенсионната реформа на ГЕРБ. "Никога няма да ме
чуете да коментирам думите на премиера", заяви Младенов вчера.
"Нашият любим министър-председател може да има най-различни идеи, но не е човекът, който решава кой
кога да се пенсионира", каза Ася Гонева от КНСБ, която е член на надзорния съвет на НОИ. Митрева отговори
с усмивка на въпроса как ще коментира думите на премиера.
Мандатът й е до май 2013 г.
Христина Митрева (62 години) беше избрана от парламента за управител на НОИ без нито един глас
"против" на 5 март 2010 г., след като тогавашният шеф Сотир Ушев изненадващо подаде оставка. Още
при встъпването си в длъжност тя беше навършила години за пенсия. По закон мандатът й е четири
години - до 21 май 2013 г.
Според Кодекса за социално осигуряване управителят на НОИ може да бъде предсрочно освободен, ако е
осъден с влязла в сила присъда, ако е допуснал конфликт на интереси или нарушава системно
задълженията си, или е възпрепятстван да ги изпълнява повече от шест месеца, или е подал оставка
пред Народното събрание.
Това означава, че в момента няма основание за освобождаването на Митрева, освен ако тя сама не
подаде оставка. Преди да стане управител на НОИ, тя беше зам.-министър на труда, а още по-рано
главен актюер на осигурителния институт. След като оглави НОИ, Митрева остана в екипа на Тотю
Младенов като консултант. Заради това депутати от БСП я обвиниха в конфликт на интереси. Друг
скандал предизвика факта, че когато стана зам.-министър, Митрева получи около 31 хил. лв.
обезщетение за неползван отпуск като главен актюер в НОИ.
√ НСИ: Спад в цените на горивата забави инфлацията
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/05/12/1088435_nsi_spad_v_cenite_na_gorivata_zabavi_inflaciiata/
Инфлацията е забавила темпа си на растеж през април, отчете Националният статистически институт. На
годишна база тя е 4.6%, което е над правителствената прогноза за поскъпване на живота с 3.6% за годината.
През март тя беше 5.6%. Интересно е, че една от причините за това е отчетен спад в цените на горивата на
месечна база и съответно при транспортните услуги.
Данните покриват основния период, през който имаше мораториум върху цените на горивата на дребно за
бензиностанциите на "Лукойл" (23 март - 23 април). През него обаче петролната рафинерия един път свали и
два пъти повиши цените на едро, което накара другите вериги да повишат тези на дребно.
Според НСИ обаче има понижение с 2.2% при дизела, 5.8% за газ пропан-бутан за автомобили, 2% за бензин
А-95 и 1.9% при бензин А-98. От института коментираха за "Дневник", че методологията им е такава, че
пропуска последните дни от месеците (виж карето).
Според данните на НСИ временното облекчаване на натиска от горивата е било последвано от поевтиняване
на транспортните услуги и по-ниски разходи в туризма. Въпреки ниските по стойности на инфлацията за април
експертите, които "Дневник" попита, останаха единодушни, че това е временно и до края на годината ще се
наблюдава допълнително покачване на цените.
Цветослав Цачев, който ръководи отдела за анализи на "Елана", посочи, че априлските данни са временно
изкривяване, но цените ще продължат да се покачват в следващите месеци. "Най-вероятно данните на НСИ
за горивата са сравнили априлски цени от мораториума с високи стойности от март и затова горивата
поевтиняват", коментира още той и допълни, че прогнозата му за годишна инфлация е между 6 и 8%.
Георги Ганев от Центъра за либерални стратегии прогнозира, че тази година очаква поскъпването на храните
да е по-малко от миналата и че горивата ще продължат да зависят от международни фактори, над които
България не може да влияе или да ги компенсира. Според него инфлацията за годината ще е между 5 и 6%.
През април облеклото и обувките поскъпват средно с 3.4%, което бе определено като изненадващо от
експертите. Това обаче може да е сигнал как търговците спират да поддържат ниски цени за сметка на
маржовете си, но за заключения трябва да минат повече месеци, обясниха анализатори.

Как статистиката следи цените на бензина
Експерти от НСИ обясниха, че цените на горивата се засичат ежемесечно с повече от 350 наблюдения.
Методологията е във всеки от 28-те града областни центрове да се набелязват по 4 бензиностанции,
като техните цени се засичат 3-4 пъти в месеца между 5-а и 25-а дата. При тях сътрудниците на НСИ
взимат цените за литър на основните горива и получените стойности се изпращат в централата на
НСИ, където се осредняват за цялата страна. Възможно е обаче в някой от градовете да се направят 3, а
не 4 засечки, но винаги средната цена за месец се извежда от най-малко 350 отделни наблюдения.
Конкретни дати, на които те се правят, не са определени, а през почивните дни не се правят
наблюдения. Експерти от статистиката обясниха, че наистина периодът между 25-а дата на месеца до
неговия край остава сляп за статистиката, но вече се опитват да обхванат първите дни на всеки месец.
Самите обекти, в които сътрудниците наблюдават цените, принадлежат на големите вериги
бензиностанции и още няколко по-малки, но от НСИ не посочиха имената на конкретни търговци. В
началото на всяка година се съставя списък с такива обекти и ако няма специални причини, той не се
променя в следващите 12 месеца. Независими експерти коментираха, че подобна методология не може
да изкриви реалната представа за цените на горивата в дългосрочен план.
Вестник Класа
√ МВФ: Дълговата криза може да обхване и други държави
http://www.klassa.bg/news/Read/article/168408_%D0%9C%D0%92%D0%A4%3A+%D0%94%D1%8A%D0%BB%D0%
B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D0
%B6%D0%B5+%D0%B4%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%B8+%D0%B4
%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8+%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8
Финансови връзки между държавите с дългови проблеми с останалата част на Европа могат да изложат на
голям риск други страни в ЕС, сочи доклад на Международния валутен фонд (МВФ), представен вчера.
Според експертите има опасения кризата, ударила Гърция, Ирландия и Португалия, да се разпространи и към
още страни. Припомняме, че преди дни излязоха спекулации, че Италия, Испания и дори Франция изпитват
заструднения и са следващите на опашката за финансова подкрепа.
Последните данни на Евростат пък показват, че след Гърция с най-голям външен дълг през миналата година
се нарежда Италия със 119% от БВП, следвана от Белгия – 96,8%, Ирландия – 96,2%, и Португалия - 93%.
Статистиката отчита, че общо 14 страни - членки на ЕС, имат външен дълг над 60 на сто през миналата година.
У нас той е 11,4 млрд. лв., или 16,2% от БВП, като Евростат отбелязва, че страната ни е на второ място по наймалък дял на задълженията спрямо вътрешния продукт; преди нас е единствено Естония (6,6%).
Банките в развитите европейски страни разполагат със значителни експозиции в проблемните периферни
зони на еврозоната и евентуален удар върху доверието може да се разпространи твърде бързо в цяла Европа,
се посочва още в доклада на МВФ. Въпреки че бяха предприети редица мерки за овладяване на проблемите с
дълговата криза вторичните ефекти остават рискови, предупреждават експертите. Поради тази причина е
наложително да се прилагат съгласуваните предписания за управление на кризата в еврозоната.
Националните органи също така трябва да се справят със слабите банки по-бързо. Освен това е необходима
допълнителна рекапитализация, за да се избегне недостигът на кредити.
Все пак фондът е умерен оптимист за икономическото възстановяване на Европа. Разчетите показват, че
ръстът ще се ускори до 2,6% през 2012 г., след като остане без промяна на нивото си от 2010 г. и през 2011 г.
от 2,4%. Но затова са необходими реформи на сектора на финансовите услуги и строги мерки за подобряване
на фискалното здраве на държавите от ЕС. Растежът в Западна Европа ще се запази на 1,7% и ще нарасне до
1,9% догодина.
2011-а ще е първата година след кризата от 2008-2009 г., в която всички развиващи се страни от Европа ще се
завърнат към положителен растеж на БВП. Развиващите се държави засега не допускат негативните ефекти от
периферията на еврозоната, но регионът ще трябва да продължи да намалява слабостите си във фискално и
финансово отношение и да пренасочи ръста към сектора на търговията, категорични са експертите от МВФ. За
2011 г. и 2012 г. икономиката на развиващите се европейски страни се очаква да нарасне леко до 4,3%.
Припомняме, че през миналия месец фондът ревизира очакванията си за растеж на България от 2,5 на сто до
3% от БВП. Въпреки това прогнозата на финансовата институция остава по-песимистична от очакваните 3,6%
растеж от правителството у нас.
На фона на Гърция и Румъния, в България нещата са много по-добре, са констатирали експертите на фонда,
които са на редовна мисия у нас, коментира след среща с тях подуправителят на БНБ Калин Христов.
Прогнозата им е за леко съживяване на вътрешното търсене – с 1,7% през тази година и ръст на инвестициите
от 7 на сто. Рисковете пред България са единствено външни, допълни Христов. Съживяването остава по-вяло в
страните, които преживяха нетраен икономически бум като Румъния, в която растежът ще бъде в рамките на

1,5% през тази и 4,4% през 2012 г., сочи докладът.
По-високите цени на суровините и засилващото се икономическо възстановяване би трябвало да повишат
инфлацията до 3,8% през 2011 г. в Европа, въпреки че тя ще се понижи до 3% през 2012 г. Според експертите
ръстът в цените на горивата и храните е временен. Безработицата и нарастващото неравенство по отношение
на заплащането обаче могат да причинят притеснения.
√ Скъпите храни надуха инфлацията до 2,7%
http://www.klassa.bg/news/Read/article/168406_%D0%A1%D0%BA%D1%8A%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5+%
D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0+%D0%B8%D0%BD
%D1%84%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0+%D0%B4%D0%BE+2%2C7%25
Само за април индексът на потребителските цени (ИПЦ) спрямо март 2011 г. е 100,2%, т.е. месечната
инфлация е 0,2%, а от началото на годината животът е поскъпнал с 2,7 на сто. Основен принос за това според
данните на НСИ, публикувани вчера, има увеличението на цените в групата „Хранителни продукти и
безалкохолни напитки”. На годишна база инфлацията достига до 4,6%.
Най-сериозно през изтеклия месец са се увеличили цените на дрехите и обувките - средно с 3,4% спрямо
март, а храните и напитките са поскъпнали с 0,7%. За здраве и образование харчовете са нараснали съответно
с 0,1% и 0,2 на сто.
При храните през април най-силно са се вдигнали цените на плодовете - с 5,4% и захарта - с 4,3%. В групите на
нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение на природния газ за централно газоснабдяване с 3,1%, вътрешноселищен обществен транспорт - с 1,6%, пътнотранспортна застраховка - с 1,2%, хигиенни
материали - с 0,8%, и др.
След като през март инфлацията отбеляза най-големия си скок от началото на кризата, достигайки 5,6% на
годишна база и 0,6% на месечна, сега потребителските цени забавят своя ръст. Дори през април транспортът
е поевтинял с 1,3%, което анализаторите свързват с мораториума на правителството за замразяване на
цените на дребно на горивата. В резултат на това газ пропан-бутан за битови нужди поевтинява с 4,8%,
дизеловото гориво с 2,2%, автомобилен бензин А95Н - с 2%, автомобилен бензин А98Н - с 1,9%, отчитат данни
на НСИ. През май обаче се очаква цените на горивата отново да поскъпнат.
Същевременно цените в т.нар. малка потребителска кошница, обхващащи 100 най-необходими стоки и
услуги в бюджетите на най-бедните 20% от домакинствата, са се повишили с 0,4% през април спрямо март.
Натрупаната инфлация от началото на годината е 4,5%, а за последните 12 месеца – 7,4%. В сравнение с
цените през март хранителните продукти в малката кошница са скочили с 0,5%, нехранителните стоки с 0,2%,
а услугите са стрували с 0,1% повече.
За цялата 2011 г. правителството прогнозира инфлацията да е 3,6%. В пролетната прогноза на
Международния валутен фонд, публикувана вчера, е заложена инфлация за България от 4,8% за тази година
и 3,7% през следващата. Именно и ръстът на цените е посочен като един от основните рискове за глобалната
икономика.
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