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√ Кабинетът не обмисля приватизация на мажоритарни пакети в енергетиката 
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/05/30/1097706_kabinetut_ne_obmislia_privatizaciia_na_majoritarni/ 
Продажбата на миноритарни, а не мажоритарни дялове в държавните енергийни дружества ще е козът на 
правителството за набиране на средства за ремонти и инвестиции. Държавата ще продължи да развива въглищната 
енергетика и ще търси възможност да въведе инсталации за улавяне на въглероден диоксид. 
Това стана ясно след вчерашната среща на премиера Бойко Борисов, вицепремиера Симеон Дянков, министъра на 
икономиката и енергетиката Трайчо Трайков с представители на националните и браншовите синдикални организации в 
сферата на миннодобива и енергетиката. 
"Компаниите, които биха могли да бъдат листвани с миноритарен дял, са ЕСО (Електроенергиен системен оператор, част 
от НЕК – бел. авт.) и "Марица-изток 2", каза министър Трайков в отговор на журналистически въпрос. 
Вицепремиерът Дянков допълни, че това може да стане и с електроразпределителните дружества. Девет фирми са 
кандидатствали за инвестиционен посредник при продажбата на 33% от "Е.ОН България Продажби" и "Е.ОН България 
Мрежи", обяви вчера Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол. В средата на май агенцията обяви 
сходни конкурси за другите две разпределителни предприятия – ЧЕЗ и ЕВН. 
"Не мислим, че приватизацията в енергетиката трябва да продължава", подчерта председателят на КНСБ Пламен 
Димитров. Синдикалистът заяви, че държавата трябва да запази доминиращата си роля в сектора. 
От думите на Димитров стана ясно, че по време на срещата съдбата на миноритарните дялове в държавната енергетика 
не е обсъждана. Той не хареса идеята за приватизация на ЕСО, "Марица-изток 2", добивното дружество "Мини Марица-
изток" или на електрическите мрежи високо напрежение, собственост на НЕК. Трайков потвърди, че в близко бъдеще не 
се подготвя раздържавяването на голям актив в енергетиката. 
"Производството на енергия от въглищата няма да е жертва на АЕЦ "Белене". Ще се стремим да рехабилитираме и да 
строим нови мощности с такъв ресурс", подчерта енергийният министър след срещата. 
От синдикалните организации изразиха задоволство от уверенията на правителството, че държавата ще продължи да 
развива въглищните централи (например нови блокове в "Марица-изток 2") и че в сектора не предстоят съкращения. 
В момента държавата търси възможности за финансиране и изграждане на съоръжения за улавяне и съхранение на 
въглероден диоксид от топлоелектрическите централи – т.нар. технология на чистите въглища. Трайков обясни, че се 
проучват два терена – по един в Южна и в Северна България. 
От КНСБ бяха доволни и от енергийната стратегия. "Заложена е ясна визия за местните въглища като приоритет", 
подчерта Пламен Димитров. "За всички мини в България цената на въглищата трябва да отговаря на реалната стойност. 
Цената на въглищата от Маришкия басейн трябва да бъде завишена", допълни Димитров, като се аргументира с липсата 
на пари за рехабилитации и ремонти. Според него зелената енергетика трябва да бъде разпределена във времето, така 
че да е социално поносима. 
 
√ "Менпауър": Инженер, мениджър и занаятчия са най-търсените кадри 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/05/30/1097633_menpauur_injener_menidjur_i_zanaiatchiia_sa/ 
Инженерите, ръководните кадри и занаятчиите са най-търсени от работодателите в България. Сред дефицитните 
професии са още секретарка, техник, шофьор, специалист по информационни технологии, търговски представител. Това 
показва изследване на българския офис на международната компания за човешки ресурси "Менпауър". 
Проучването е направено сред около 750 компании от строителството, производството, транспорта, търговията, 
добивната промишленост, земеделието, от публичния сектор, сферата на финансите, бизнес услугите, застрахователния 
и имотния бранш и туризма. 
Според данните на Агенцията по заетостта през април най-много хора са наемали хотелите и ресторантите, за да 
попълнят персонала за летния сезон. Най-голям шанс за работа са имали сервитьорите, барманите, готвачите. Доста са 
били свободните места за шивачи, секретарки, юристи и продавачи. 
Разликата в информацията за най-търсените професии между "Менпауър" и Агенцията по заетостта идва оттам, че 
компанията е анкетирала предимно големи и международни фирми от София, Варна, Пловдив, Русе и Бургас, които 
търсят кадри с висока квалификация, докато данните на агенцията са от обявените места от работодатели от цялата 
страна в бюрата по труда. 
Друг извод от изследването на компанията за човешки ресурси е, че въпреки високата безработица 42% от фирмите 
трудно намират хора за ключови позиции. За над половината от работодателите основната причина за това е липсата на 
подходящи кандидати. Сериозна пречка пред подбора на персонал е и липсата на опит и технически умения. 
Всеки пети работодател е отговорил, че кандидатите имат претенции за по-високо от предлаганото им заплащане. Нито 
една компания не посочва като причина за невъзможността си да намери подходящи кадри "лош имидж". 
За да преодолеят тези трудности, в повечето случаи фирмите назначават служители, които в момента нямат уменията за 
позицията, но имат потенциал за развитие. Тази стратегия са избрали близо 60% от анкетираните. Друг вариант е да 
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предоставят допълнителни обучения на настоящите си служители, за да попълнят свободните позиции или да променят 
методите си за реклама и подбор на персонал. 
Изследването на "Менпауър" показва, че подборът на подходящи хора е проблем за един от всеки четири работодатели 
в Европа, Близкия изток и Африка. Най-малко оплаквания имат фирмите от Полша, Ирландия, Норвегия и Испания. 
 
√ Глобално проучване на "Нилсен": Доверието на потребителите се възстановява бавно 
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/05/30/1097569_globalno_prouchvane_na_nilsen_doverieto_na/ 
Потребителите по света възстановяват бавно оптимизма си за развитието на икономиката, за доходите и работата си. 
Това показва индексът на потребителското доверие, измерван от компанията за пазарни изследвания "Нилсен". 
Последните данни от проучването са за първото тримесечие на годината и отчитат повишаване на стойността на 
показателя с 2 пункта до 92 точки. 
Въпреки това като цяло хората остават песимисти, тъй като резултатите под 100 означават негативни очаквания, а над 
тази граница - оптимистични. Основната причини са негативните очаквания на европейците и все по-голямата 
загриженост на хората по света са повишаващите се цени на храните. 
От "Нилсен" отбелязват, че във всички изследвани региони намалява броят на хората, които смятат, че все още живеят в 
рецесия. Въпреки това половината от анкетираните казват, че все още усещат кризата, а 51% от тях очакват тя да 
продължи поне още година. 
По-високата стойност на индекса на потребителското доверие за първото тримесечие на 2011 г. в сравнение с 
последните три месеца на 2010 г. се дължи основно на високите резултати на страните от Близкия изток, Северна Африка 
и Азия. Заради оптимизма на потребителите след революцията в Египет индексът за страната отбелязва и най-големия 
скок (с 29 пункта до стойност 102) сред всички 51 изследвани пазара. 
"Радостта от получаването на граждански права и политическа свобода, както и от първите демократични избори 
повишиха очакванията на потребителите и засилиха надеждите им за бърз икономически растеж", коментира Халед ел 
Тохами, директор на "Нилсен Египет". Подобна е тенденцията и в други арабски държави. 
Най-оптимистични за развитието на икономиката и доходите си са хората от азиатските страни. Рецесията вече е минало 
за 63% от анкетираните от тази част на света и те вече започват да харчат повече. В този район на света най-много 
потребители смятат да изхарчат част от спестяванията си за почивка, дрехи, развлечение или нови технологии през 
следващите 6 месеца. 
Най-песимистични остават европейските потребители, като 9 от 100-те държави с най-нисък резултат са в Европа 
(България не участва в изследването), а намаление на индекса се отчита в 18 от 28-те изследвани страни. Рекордно 
ниско е потребителското доверие в 11 европейски държави, сред които Португалия (39), Унгария (41), Гърция (45), 
Румъния (46), Италия (57), Ирландия (61), Испания (61), Полша (66). 
Една от малкото страни в Европа, в която хората са подобрили очакванията си за икономиката и личните си финанси, е 
Германия. Индексът на потребителското доверие там достига рекордното ниво от 92 точки, а това се дължи на 
намаляващата безработица и откриването на нови възможности на пазара на труда. Подобна е тенденцията в Австрия, а 
Швейцария остава европейската страна с най-оптимистични потребители (индексът там достига 110 точки). 
Макар и с малко повишаване на потребителското доверие се отчита и в САЩ, като основната причина е 
възстановяването на пазара на труда. Въпреки това все повече хора в САЩ се притесняват за увеличаващите се цени на 
горивата, което задържа индекса за страната близо до най-ниското му ниво от 80 точки. 
Изследването на "Нилсен" откроява още една тенденция в поведението на потребителите - хората се притесняват най-
много от все по-високите цени на храните. За последните три месеца на 2010 г. най-голямото притеснение беше 
развитието на икономиката, но сега то вече е на второ място, следвано от високите цени на горивата. Разходите за храна 
и гориво "изяждат" все по-голяма част от все още ограничените доходи на домакинствата. 
Освен това хората остават с все по-малко средства, след като покрият основните си нужди и харчат по-малко за 
нежизненоважни продукти. Повече от половината анкетирани казват, че в следващата година ще отделят по-малко пари 
за нови дрехи, забавления и газ и ток. Четиридесет и седем процента пък отговарят, че ще започнат да купуват по-евтини 
храни. 
 
√ България може да гарантира до 4.2 млрд. евро дълг за закъсали в еврозоната 
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/05/30/1097597_bulgariia_moje_da_garantira_do_42_mlrd_evro_dulg_za/ 
Максималните гаранции, които България би поела като участник в Европейския стабилизационен механизъм, са между 
2.6 и 4.2 млрд. евро. Това обаче ще стане, след като страната ни влезе в еврозоната, обясни Юлиан Войнов, експерт от 
Министерството на финансите. 
Той участва в кръглата маса в понеделник, посветена на еврозоната и перспективите за България, организирана от 
Института за икономическа политика и фондация "Фридрих Еберт". 
С тези гаранции членките на еврозоната ще финансират Европейския стабилизационен механизъм, който трябва да 
помогне за възстановяването на закъсалите досега страни от еврозоната Гърция, Ирландия и Португалия. 
Експертът коментира още, че гаранции на дълг за 4.2 млрд. евро ще се поемат, ако България бъде първата държава, 
приета в еврозоната след сегашните членки на паричния съюз и след това не се допуснат други. В случай че всички 27 
членки на ЕС влязат и в еврозоната, България ще трябва да поеме гаранции за 2.6 млрд. евро. 
Отделно страната ще трябва да направи и вноска от 350 млн. евро в механизма, но тя ще се плаща разсрочено в период 
от 12 години. Тези ангажименти обаче ще да влязат в сила чак след като България бъде приета в еврозоната. 
Още през март от Министерство на финансите съобщиха, че вноската на България в механизма за стабилност ще е 350 
млн. евро, но размерът на гаранциите не беше уточнен. 
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Плащането на средства и поемането на гаранции не зависят от броя на страните, които получават помощ от механизма. 
Активирането на гаранциите ще става само ако капиталът на механизма е изразходван и е необходимо внасянето на 
допълнителни вноски. Но тези допълнителни вноски са само до размера, необходим за нормалното функциониране на 
механизма. 
Това означава, че ще се активира само част от тези гаранции, а не цялата сума, която съответната държава е 
гарантирала, обясниха експерти. Към настоящия момент България няма ангажименти нито да внася средства, нито да 
поема каквито и да било гаранции. 
По време на дискусията Войнов заяви, че валутният борд е замислен като временно решение още при неговото 
създаване. Затова присъединяване на България към еврозоната и приемане на еврото като валута за вътрешни 
разплащания е най-удачната схема за излизане от борда. 
Войнов коментира още, че устройството на валутния борд е такова, че в момента влиянието му върху икономиката е 
проциклично. "В момента се виждат неговите ограничения и той бави излизането от кризата, но в същото време цената 
за излизане от борда е висока и най-удачната схема е приемане на еврото", каза той. 
Експертът също потвърди, че решението за влизане в чакалнята на еврозоната – механизмът ERM 2, е политическо и за 
да се случи, България трябва да изгради конкурентоспособна икономика. 
Затова и Министерството на финансите настоявало за провеждане на реформи във всичко области на държавното 
управление. 
Макроикономистът от "Отворено общество" Георги Ангелов, който също участваше на дискусията, каза, че България не 
трябва да влиза в еврозоната на всяка цена, а само когато това е полезно за страната. 
"Критериите от Маастрихт са замислени за богатите европейски държави и са неадекватни за страните, които имат да ги 
догонват. 
Това става именно през ръст на доходите, кредитирането и дефицитите по текущата сметка. В същото време държави 
като Гърция, Италия и Португалия не спазват правилата и сега източноевропейските държави също ще трябва да плащат 
сметката. Ако се задължим да платим 10 млрд. евро за спасяването на държавите с дългови кризи, приемането на 
еврото няма да е толкова полезно за България", обясни той. 
 
Вестник Класа 
 
√ Отпускат нови 65 млрд. евро на Гърция срещу външен контрол за данъци и приватизация 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/170283_%D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0
%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8+65+%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4.+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE+%D0%BD%D0%B0
+%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83++%D0%B2%D1%8A%D0%B
D%D1%88%D0%B5%D0%BD+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB+%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%
B0%D0%BD%D1%8A%D1%86%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B
0%D1%86%D0%B8%D1%8F 
Европейският съюз (ЕС) готви втори спасителен пакет за Гърция на стойност 65 млрд. евро, съобщи Ройтерс. Той ще 
включва допълнителни заеми от ЕС и МВФ, строги мерки за приходите и остра външна намеса и контрол над програмата 
за приватизация на Атина. Новината бе потвърдена и от „Файненшъл таймс“. Според изданието европейските лидери 
водят преговори по сделка, която ще доведе до безпрецедентна външна намеса в гръцката икономика. Сред готвените 
мерки е международно участие в събирането на данъци и приватизирането на държавни активи в замяна на 
отпускането на нови спасителни средства. В пакета ще има предложения към частните притежатели на гръцки дълг 
доброволно да удължат срока за изплащане на задълженията на Атина. Целта е поне половината от 60-те млрд. евро, от 
които Атина ще се нуждае до края на 2013 г., да бъдат събрани без необходимостта от нови кредити. След това страните 
от еврозоната и МВФ са изчислили, че трябва да отпуснат още 30-35 млрд. евро към спасителния заем от 110 млрд. евро, 
договорен през май 2010 г.  
Източниците на „Файненшъл таймс“ предупреждават, че новият пакет мерки все още се обсъжда, тъй като всяко от 
предложенията среща съпротивата на поне една от институциите или правителствата, участващи в преговорите. Освен 
това Европейската централна банка остава против преструктурирането на гръцкия дълг или промяна на условията, които 
да се считат като знак за фалит на Гърция. Но възраженията на ЕЦБ могат да бъдат преборени, ако преструктурирането 
бъде направено по подходящ начин, твърдят експертите. 
Натискът за сделка се засилва още повече и от заплахата МВФ да се откаже от следващия транш от 12 млрд. евро, който 
Атина трябва да получи. Без фонда страните от еврозоната ще трябва да покрият и неговия дял.  
Според гръцкия вестник „Катимерини“ финансовите министри на 17-те членки на еврозоната ще се срещнат да обсъдят 
пакета следващия понеделник, а според говорителя на Европейската комисия Амадеу Алтафай това са „необосновани 
слухове“. По график следващата среща на министрите трябва е на 20 юни в Люксембург. Три дни по-късно се събират 
лидерите на ЕС, за да обсъдят продължилата вече 18 месеца криза с дълга. 
В края на миналата седмица гръцкото правителство така и не стигна до консенсус за нови икономии, за които 
европейските лидери настояват, а опозиционната „Нова демокрация“ поиска по-ниски данъци, за да подкрепи 
предложените от кабинета на Георгиос Папандреу мерки. До края на седмицата пък се чака "тройката" (ЕС, МВФ и ЕЦБ) 
да оповести своите заключения за финансовата ситуация на Гърция.  
Според сп. „Шпигел“ тя ще покаже, че Гърция не е спазила нито едно от задълженията си по Меморандума за финансова 
помощ, и петият транш от 12 млрд. евро няма да бъде изплатен. Последва вълна от опровержения, като гръцкият 
финансов министър Георгиос Папаконстантину подчерта, че германското издание пуска невярна информация, защото 
преговорите продължават, текат със задоволителни темпове, а докладът на надзорниците за изпълнението на 
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икономическите и структурните реформи още не е готов. Информацията бе отречена и от МВФ.  
В края на миналата седмица банкова паника се разрази сред гръцкото население заради спекулациите, че страната ще 
фалира и ще се замрази достъпът до депозити.  
Само за ден, в петък, гърците изтеглиха над 1,5 млрд. евро от банките. Според информация на онлайн изданието на в. 
„Адемефтос Типос“ ситуацията е довела дотам, че много банки са наложили таван на сумите, които могат да бъдат 
теглени на гише.  
Паниката бе допълнително провокирана от изказването преди дни на гръцкия еврокомисар Мария Даманаки, че 
страната може да бъде принудена да напусне еврозоната и да върне обратно драхмата, ако не изпълни мерките за 
съкращаване на разходите и икономическите реформи, за които настояват международните кредитори. Вестникът 
допълва, че натискът върху банките продължава, като се очаква за целия месец май населението да изтегли над 4 млрд. 
евро от депозитите си спрямо 2 млрд. месец по-рано. Най-много средства се теглят от пенсионери и хората, оставили на 
влог малки суми, като те варират между 2 и 15 хил. евро.  
Реакцията у нас  
От банка „Пиреос“ съобщиха за „Класа“, че подозренията за изтегляне на капитали от България към майката банка в 
южната ни съседка са неоснователни. В портфейла на банката има около 1,7 млрд. евро кредити и 700 млн. евро 
депозити. Около 300 млн. евро пък е собственият капитал. Това означава, че са прехвърлени средства от компанията 
майка в Гърция към България, а не обратното, обясниха от финансовата институция. Освен това трезорът представи 
вчера финансовите си резултати за първото тримесечие, според които нетната печалба е 14,6 млн. лв. при 10,7 млн. лв. 
за същия период на миналата година. Активите в края на март са 4 млрд. лв.  
 
√ Малките заеми за бизнеса най-изгодни, лихвите по депозитите със спад 
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A%D1%81+%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4 
Лихвените нива по кредити и депозити в банковия сектор у нас намаляват на годишна база, показва статистика на БНБ. В 
края на април най-атрактивни според данните са фирмените заеми до 1 млн. евро, изтеглени в европейска валута. 
Компаниите, които са усвоявали средства под формата на малки заеми през четвъртия месец на годината, са ползвали 
средна лихва от 7,2%, или с 1,61 процентни пункта по-ниска спрямо година по-рано и с 0,78% по-ниска спрямо март. 
Експертите от централната банка отчитат, че компаниите, които теглят крупни суми в момента, нямат изгода да го 
правят. Лихвените нива в края на април за заеми над милион в евро скачат драстично спрямо година по-рано, като от 
7,76 на сто през 2010 г. сега средната ставка е 9,93%, или с 2,17 пункта по-висока.  
При кредитите за домакинства има спад на лихвите при всички видове, отчитат от БНБ. Средната ипотека в България в 
момента се отпуска при 8% лихва, като няма значение дали е в евро или в левове. Потребителските заеми варират 
спрямо валутата, като тези в лева са 12,12 на сто, а евровите падат под 10% до 9,77 на сто.  
При депозитите тенденцията за спад на лихвите се запазва и при компаниите, и при домакинствата, сочат данните на 
централната банка. В края на април влоговете на компаниите са им носили лихва между 2,84 до 3,47 на сто. Физическите 
лица обаче взимат по-добра доходност, като депозитите в лева имат средна ставка от 5,54%, а тези в евро от 4,84 на сто.  
Вчера от МКБ Юнионбанк съобщиха, че увеличават с 0,5% лихвата по спестовен влог Club за редовните си спестители. За 
целта клиентите трябва да отделят по 50 лв. /25 евро или щатски долари в продължение на шест поредни месеца в 
спестовния си влог. Банката от своя страна ще увеличи лихвата по него с 0,5%, считано от седмия месец.  
Според анализаторите на „ЕЛАНА трейдинг“ банките все още са предпазливи по отношение на новите кредити, защото 
осъзнават добре рисковете пред платежоспособността на клиентите си. Те смятат, че през годината финансовите 
институции ще привличат все повече пари благодарение на нарастването на депозитите на фирмите и въздържането на 
населението от капиталови разходи. Както и че банките ще бъдат принудени да променят политиката си по отношение 
на лихвите и на кредитите, за да запазят и да подобрят нормата си на печалба, защото не са способни да правят нови 
съкращения на разходи, без това да се отрази на основната им дейност. Лошите кредити постепенно ще започнат да 
намаляват през 2011 г., като една част от тях вече са отписани като загуби.  
 
√ Игор Илингин, търговски представител на Руската федерация в България: България е сред 25-те основни търговски 
партньори на Русия 
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D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%B8+%D0%BD%D
0%B0+%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F 
Визитка: Игор Константинович Илингин е роден в 1954 г. Завършил е Московския институт за управление и 
Всесъюзната академия за външна търговия. Кандидат е на икономическите науки. Бил е ръководител на дирекция в 
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Министерството на външноикономическите връзки на Русия, търговски представител на страната в Дания, 
заместник-директор в Министерството на икономическото развитие на Русия.  
През ноември 2010 г. е назначен от руското правителство за търговски представител в България. 
- Господин търговски представител, във всички страни ли от ЕС има дипломатически търговски представителства на 
Русия? 
- Не, не във всички. Например в Румъния и Гърция няма. По правило търговските представителства работят в държави, 
които или са важни търговски партньори, или там отношенията имат съществен потенциал за дългосрочно развитие в 
икономическата сфера. 
- Какво е състоянието на отношенията с България? 
- Смятаме, че нашите икономически връзки имат добри предпоставки за устойчиво и дългосрочно развитие. Народите 
ни са свързани от много събития и на тази основа могат да се градят особени привилегировани отношения. Преди 
всичко, общата история – Шипка – това е не само преломно събитие в българската история, но и героична страница в 
живота на руския народ. На второ място това е православието, което заложи общи нравствени ценности и традиции. 
Трето – общата азбука – кирилицата. Бизнесмените от двете страни практически винаги общуват без преводач. Струва 
ми се, че в последно време отношението към руския език започва да се променя, защото дава възможност да се работи 
на руския пазар и приобщава към руската култура, която също се създаде в условията на православието. Сега в България 
руски език изучават над 150 000 души. Освен това сме съседи в Черно море. След пускането на ферибота Варна-Кавказ 
сме още по-близо един до друг. Важен фактор е и обемът на търговските отношения. Сега България е сред 25-те основни 
търговски партньори на Русия. 
- Какъв е точно обемът на двустранната търговия между България и Русия? 
- През 2010 г. взаимният стокооборот се увеличи с 22% и достигна 4,9 млрд. долара. Но все още е по-малко, отколкото бе 
през 2008 г. Тогава, независимо от започналата световна криза, двустранната търговия бе за 7,2 милиарда долара. 
Тази година резултатите са по-обнадеждаващи – за първите 3 месеца стокооборотът нарасна един път и половина. За 
този период обемът на износа от България за Русия се увеличи с 42,3%, а от Русия в България – с 56,9%. 
- Но Русия, както и преди, продава в България много повече стоки, отколкото купува. 
- Да, така е. Търговското салдо е в полза на Русия. В 2010 г. то бе 3,7 млрд. долара. 
Но трябва да отбележим, че Русия има традиционно по-голямо положително салдо в търговията с ЕС като цяло. През 
2010 г. то бе 115 млрд. долара. 
Освен това трябва да се отчита следващата особеност - 90% от руските доставки за България са енергийни ресурси. Ако 
махнем от сметките нефта, то търговията ще бъде фактически балансирана. Защо нефтът? Практически целият нефт, 
който България внася, отива за преработка в нефтопреработвателния завод «ЛУКойл» в Бургас. Тази суровина се купува 
на пазара. На руския нефт се падат по-малко от 80%. И тъй като основен критерий е цената, предпочитат се онези 
доставчици, които могат да гарантират регулярни доставки по минимална цена. Ако погледнете на картата, ще видите, 
че географското разположение на Русия има определени преимущества по отношение на логистиката на доставките. 
Изводът е ясен. При желание може да се смени доставчикът, но влияние на общото търговско салдо на България това 
едва ли ще окаже, тъй като така или иначе нефт трябва да се купува. 
При това искам да отбележа, че руската страна споделя загрижеността на България по отношение на търговския 
дисбаланс и съвместно търси пътища за диверсификация на доставките и разширяване на обемите им. В 2010 г. 
доставките от Русия нараснаха с 20%, а българският износ за Русия – с 44%. 
Основно Русия внася от България фармацевтични продукти и техният износ практически скочи два пъти. Освен това – 
машини и оборудване, хранителни стоки (вина), облекла и др. През 2010 г. общият обем на доставените български стоки 
бе около 600 млн. долара. 
Има и други моменти, които трябва да се отчитат. Освен търговията на стоки в съвременния свят активно се развива и 
търговията с услуги. И тук важно място заема туризмът. Миналата година руските туристи в България се увеличиха почти 
с една трета и бяха близо 350 000. За същия период българските туристи в Русия бяха 40 пъти по-малко. 
Уникалните туристически възможности на България дават основание да се прогнозира по-нататъшен ръст на руските 
туристи. Правителството на Москва построи край Варна оздравителен младежки лагер, в който всяка година ще почиват 
около 2000 деца. Ние, разбира се, също разчитаме на увеличаване на пътуванията на български граждани в Русия, но 
разбираме, че да се получи баланс тук е сложно и не си поставяме такава задача. 
Ние предлагаме да се увеличи купуването на български услуги, но не само в туризма, където сме на добро ниво, а в 
сферата на транзита. Известно е, че в съответствие с междуправителствени споразумения се разработва проектът „Южен 
поток“, чака се екологична експертиза по проекта «Бургас-Александруполис». По всеки от тези проекти се предвиждат 
сериозни постъпления за българската страна от транзитните услуги. 
- Как се развива сътрудничеството в инвестиционната област? 
- Русия е сред основните инвеститори в българската икономика. Успешен пример е заводът «ЛУКойл Нефтохим» в Бургас. 
Това е едно от най-съвременните нефтопреработвателни предприятия на Балканите. В последните 2 г. то влагаше по 600 
млн. долара годишно за модернизация. Подобни по обем инвестиции са планирани и за следващите 2 г. Заводът е и 
най-големият данъкоплатец в България. Той осигурява около 30% от всички данъчни постъпления в бюджета на страната.  
Има и други примери. Проектът, за който говорихме – оздравителният лагер „Камчия“ - правителството на Москва 
вложи в изграждането му 65 млн. евро. В равносметката за 2010 г. Агенцията по инвестиции на България обяви АО «СОК 
Камчия» за най-добрия инвеститор на годината в номинацията «Образование и здравеоопазване“. Руската компания 
«Инкотекс» тази година откри в Ботевград завод за производство на светодиодни лампи (над 10 млн. евро). И с това 
списъкът не се изчерпва. 
- Сред най-перспективните проекти Русия смята АЕЦ «Белене» 



- Проектът не е само мащабен, но и важен от гледна точка на енергийното обезпечаване на България. Известно е, че 
икономическото развитие е пряко свързано с ръста на потреблението на енергия. Страните, които не могат да развиват 
национална енергетика, се ориентират към външни източници. Това на първо място се отнася за електричеството. Вижда 
се и от плановете за енергийна интеграция на страните от Югоизточна Европа. Всички съседни на България страни 
взимат под внимание възможността да се построи АЕЦ „Белене“. Ако проектът не бъде реализиран, то енергийният 
баланс в района ще изглежда различно, а България може да внася електроенергия. Рано или късно тези мощности ще 
бъдат създадени в една или друга държава. Русия с разбиране се отнася към загрижеността на българската страна във 
връзка с известните събития в Япония, но се надяваме, че при взимането на решение ще се отчетат всички фактори. 
Особено важно е, че това ще бъде централа, в която са заложени най-съвременни решения, с едни от най-високите 
степени на безопасност, съществуващи днес. Проектът е важен за България и за Балканския регион като цяло. 
Проектът има и важен социален аспект. На централата ще работят 2 хиляди души, а в обслужването й още около 10 000. 
Заедно с членовете на семействата се получава цифрата 35 000 души. Това е само непосредствено на централата. Но 
също ще бъдат ангажирани и проектни, научни, образователни учреждения от цяла България. Така страната ще получи 
нови компетенции, ще бъдат подготвени висококвалифицирани национални специалисти. Този проект може да стане 
отправен пункт за икономически растеж на България. 
- Но реализацията на проекта „Белене“ зависи и от това как ще се договори цената? 
- Сега страните чакат заключенията на HSBC. Заедно с това може да се очаква, че при взимане на решение ще се отчита и 
фактът, че през ноември миналата година българското правителство реши да бъде създаден международен консорциум 
за осъществяването на този проект. В консорциума, освен българската страна, влязоха финландската компания 
«Фортум» и френската «Алтран». Те са признати световни лидери в атомната енергетика. Когато те даваха съгласието си 
да се включат в проекта, се ориентираха по заложените технически решения и предложената цена от 6,3 милиарда евро. 
Ако участниците в консорциума решат, че част от заложените в проекта решения може да се откажат, то цената ще бъде 
коригирана. Но не трябва да се изключва те да приемат решение и за увеличаване на цената. Инвеститорите влагат свои 
средства и разчитат, че те в максимална степен ще се изплатят. Опасността е в това, че ако началото на строителството се 
забави, то и цената ще се покачи. Отсрочка на старта на реализацията вече има и тя доведе до повишаване на цената и 
точно около това се водят споровете. Руската страна изрази готовност да влезе в състава на инвеститорите на проекта и 
при необходимост да финансира целия проект. Това е знак за особено отношение, тъй като изплащането на централата 
при заложените ниски тарифи ще дойде чак след 16-19 г. 
- Какво е най-характерното според вас в нашите икономически отношения днес? 
- Това, че Русия е готова да влага пари в България - за тези големи енергийни проекти, за които говорихме досега, и за 
редица други, които се подготвят. Тяхната реализация предполага съвместно влагане на значителни финансови средства 
и съответно изграждане на партньорски отношения с дългосрочна перспектива. 
Също трябва да отбележим и това, че частни лица купуват недвижимост в България. По някои оценки обемът на 
вложените от руснаци средства в български имоти вече надхвърли 1 милиард долара. 
 
Вестник Труд 
 
√ 270 лв. от 1 юли, обеща Тотю Младенов 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=910791 
270 лв. ще стане минималната заплата от 1 юли, а пенсиите ще се вдигнат еднократно, заяви министърът на труда и 
социалната политика Тотю Младенов в понеделник пред TV7. 
Решението за това ще бъде взето на заседание на Тристранния съвет за социално партньорство между 15 и 20 юни. 
По-късно в понеделник обаче вицепремиерът и финансов министър Симеон Дянков отново отказа да коментира 
изявлението на Тотю Младенов за увеличението на доходите. Запитан от “Труд” откъде ще намери пари за повишението 
на пенсиите и държавните заплати, той отговори: “Имате ли други въпроси?” 
При диференцирана добавка от 150 лв. в зависимост от размера на пенсията ще са нужни 250 млн. лв. от държавния 
бюджет през второто полугодие, каза лидерът на КНСБ Пламен Димитров. От по-високата инфлация синдикатът очаква 
повече приходи в хазната, а отделно и по-добра събираемост на данъците. По думите на Димитров веднага след 
решението на социалните партньори в средата на юли ще започне отраслово договаряне за повишаване на всички 
заплати средно с 12,5%. 
Целта е всички работещи българи да получат компенсация за кризата и за високата инфлация. 
Неколкократните опити на “Труд” да се свърже за коментар с шефката на парламентарната бюджетна комисия Менда 
Стоянова останаха без резултат. 
“Изборите нямат нищо общо. От доста време търсехме пресечна точка между финансовите възможности и желанието ни 
за увеличение за минималната заплата”, заяви Тотю Младенов. 
Той смята, че ръстът на доходите ще е на база преизпълнение на приходите. Всичко зависи от това какви ще бъдат 
размерите от бюджета за полугодието, заяви Младенов. Вече има отрасли, които излизат от кризата, като металургията, 
фармацията и дървообработващата промишленост. Най-сериозно търсене на работна ръка имало в сферата на услугите. 
За повишаване на минималната заплата от 240 на 270 лв. се говори повече от година. Според Тотю Младенов 
финансовото министерство сега ще намери необходимите за това средства. 
Увеличението на минималната заплата винаги е обвързано и с други плащания. Пряко тя се отразява върху 
потребителската такса при посещение на личния лекар - сега тя е 1% от 240 лв., или 2,40 лв., а с увеличението ще стане 
2,70 лв. Косвено минималната заплата влияе върху прага на бедност, помощите за бедни, минималната пенсия за стаж и 
възраст. 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=910791
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√ ДСБ няма да подкрепя пакта за стабилност на Дянков 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=910149 
ДСБ няма да подкрепи промени в Конституцията за въвеждане на пакта за стабилност, предложени от финансовия 
министър Симеон Дянков. Това заяви зам.-председателят на партията Екатерина Михайлова. 
От ДСБ признаха, че имат разминавания с партньорите си от "Синята коалиция". Лидерът на СДС Мартин Димитров бе 
инициатор на въвеждането на фискален борд. 
"Няма нищо странно, ако гласуваме различно от тях", каза Екатерина Михайлова. Въпреки разминаванията, през тази 
седмица националните ръководства на двете десни ще имат срещи за изготвянето на обща позиция. 
"Гласуването на данъчната, фискалната и оттам на социалната политика от квалифицирано мнозинство от 2/3, 160 
народни представители, е неприемливо, защото, които да са управляващите, няма да могат да правят политика", 
аргументира позицията на ДСБ Михайлова. 
Според нея не може с обикновено мнозинство от 121 народни представители парламентът да избира правителство, а 
кабинетът после да не може сам да определя данъците. 
"Квалифицираното мнозинство дава възможност и за сериозно изнудване от някои парламентарни групи към 
правителството", смята още зам.-председателят на ДСБ. На консултациите с Дянков представители на дясната партия го 
попитали къде по света има такова управление, но не получили отговор. 
Според Радан Кънев от националното ръководство на ДСБ предложените промени в Конституцията са бягство от 
отговорност на управляващите за решенията, които ще взима за държавните пари. 
Кънев смята, че премиерът, финансовият министър и министърът на социалната политика прехвърлят отговорността 
след видимия провал на т.н. пенсионна реформа върху бившия вече председателя на НОИ Христина Митрева. Той 
посочи още, че миналата седмица те са прехвърлили отговорността за видимия провал на политиката по заетостта върху 
НСИ. 
„Това не е за първи път", почерта Радан Кънев и припомни, че ръководителят на НСИ беше сменен и от Тройната 
коалиция, „защото им носи лоши данни". „Да махнем вестителя вместо да анализираме данните", иронизира ситуацията 
Кънев. Той посочи, че НСИ изчислява безработицата по метод, одобрен от Евростат, който важи в целия ЕС, а в България 
от 2006 година. 
Кандидатът за столичен кмет на ДСБ - Прошко Прошков, смята, че е по-добре да се приемат други промени в основният 
закон. "Вместо да се блокира фискалната политика, нека се децентрализират бюджетите на местната власт и 50% от 
събраните данъци да се връщат в по места", предложи Прошков. 
 
√ Икономист: “Евро +” е удар по заплатите у нас 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=910820 
Заплатите у нас може да растат с миниатюрни темпове, след като България подписа пакта “Евро +”. За опасността 
сигнализира Георги Ангелов, икономист в института “Отворено общество”. 
В документа се казва, че възнагражденията трябва да растат с производителността. За целта разходите за труд ще се 
сравняват със страните от еврозоната и основните търговски партньори на всяка държава. Големите и продължителни 
повишения на заплатите могат да доведат до ерозия на конкурентоспособността, особено в съчетание с растящ дефицит 
по текущата сметка и намаляващ износ. 
“Това е глупост, защото така бедните държави като нас никога няма да настигнат богатите”, коментира Георги Ангелов 
на дискусия на тема “Еврозоната и България”, организирана от Институт за икономическа политика и фондация 
“Фридрих Еберт”. Според Ангелов ще има финансови санкции за страните, които не спазват изискването. Те ще бъдат 
заложени в бъдещата директива към пакта. 
Въпреки че сме подписали “Евро +”, не всичко е загубено, защото може да настояваме текстът да отпадне от 
директивата, допълни икономистът. 
В пакта няма изискване за ограничаване ръста на заплатите, отвърна Юлиян Войнов, началник отдел в Министерството 
на финансите. В документа няма категорични изисквания за предприемането на точно определени политики. Те трябва 
да бъдат в рамките на посочените цели. 
 
Вестник Пари 
 
√ За да не плачем горчиво 
http://pari.bg/static/pdf/pages/02.pdf 
 
√ Икономисти: Проблемите в еврозоната вече я правят неатрактивна  
http://pari.bg/static/pdf/pages/07.pdf 
 
√ Kолективен трудов договор влиза в сила за цялата минна промишленост 
http://pari.bg/static/pdf/pages/14.pdf 
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Вестник Монитор 
 
√ Влизаме в еврозоната най-рано след 3 години 
http://www.monitor.bg/article?id=293346 
Най-подходящият вариант за България да излезе от валутния борд е след присъединяването ни към еврозоната. Това 
обаче може да се случи най-рано след три години, стана ясно вчера по време на дискусия, организирана от Института за 
икономическа политика и фондация „Фридрих Еберт”. 
„Колкото и да е стабилна системата на валутния борд, тя е временна и трябва да се търси изход от нея”, това обясни 
Калоян Симеонов от дирекция „Координация на работата по въпросите на ЕС” в МС. На същото мнение е и Юлиян 
Войнов, експерт от Министерство на финансите. Според него недостатък на валутния борд е неговата процикличност. 
„Настоящата криза в някаква степен се дължи именно на съществуването на валутния борд и ако ние се справяме 
сравнително добре, това се дължи на правилната фискална политика, водена преди кризата”, коментира Войнов. Затова 
според него единствената перспектива пред България е влизането в еврозоната.   
Войнов подчерта още, че ще започнем да правим вноски в Европейския стабилизационен механизъм едва след като 
приемем еврото. Самата структура представлява спасителен фонд, от който се осигурява финансова помощ на държави, 
застрашени от фалит, като Гърция, Ирландия и Португалия. 
Гаранциите, които би поела България като участник в механизма, са 
между 2,6 и 4,2 млрд. евро 
поясни Войнов. До реалното им плащане би се стигнало обаче само в случай, че друга държава в рамките на еврозоната 
започне да се нуждае от спасяване. Според експерта от финансовото министерство размерът на гаранциите, които 
евентуално ще трябва да поемем, зависи от това дали България ще е първата държава, приета в еврозоната след 
останалите членки, или и други страни от ЕС ще се присъединят. Ако всички страни от ЕС приемат еврото, гаранциите на 
страната ни ще паднат до 2,6 млрд. евро. 
Войнов припомни, че след присъединяването ни към еврозоната България ще трябва да внесе и първоначална вноска от 
350 млн. евро, която ще се плаща разсрочено в продължение на 12 години. 
Експертите у нас обаче са противоречиво настроени по отношение на членството ни в еврозоната. Според икономиста от 
„Отворено общество” Георги Ангелов България би имала полза да приеме еврото само ако не се налага да плати 
прекалено голяма цена за   
спасяването нанякоя фалирала държава. 
По думите му в момента еврозоната имала интерес да ни приеме, за да участваме в осигуряването на финансова помощ 
за закъсалите държави.  Затова според Ангелов страната ни е в изгодна позиция да договори по-ниска вноска в 
спасителния фонд. Според Войнов тя ще е 12% от БВП. 
Според Надя Йоргова от Института за икономическа политика не трябва да се отлага приемането на еврото у нас. Тя 
обясни още, че плюсовете от членството ни са много и ще се отразят най-значително на банковата ни система. Така след 
присъединяването ни към еврозоната лихвите по кредитите могат да паднат. 
 
***  
Публикации за борбата със сивия бизнес 
 
Вестник Труд 
 
√ Срещу контрабандата - и с устрем, но и с ум 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=910025 
Нито едно заведение или магазин вобщина Трекляно няма лиценз за продажба на цигари. Тя е само една от десетките 
малки общини в страната, в които търговията с цигари мина изцяло в сивия сектор след април 2010 г., когато стана 
задължителна регистрацията й по ДДС. 
Изискването беше въведено, за да засили борбата с контрабандата. И бе отменено година по-късно с признанието, че 
ефектът е бил обратният. През тази година цигарите без бандерол превзеха нови територии, подпомогнати и от кризата, 
и от “мъдри” управленски решения. Като това да увеличиш драстично акциза, докато доходите на хората намаляват. 
Борбата с контрабандата изисква не само устрем, но и ум. В случая две управленски решения се превърнаха в стимул 
вместо в преграда за сивия сектор. Изводът - повече рационалност в началото вместо посипване на главите постфактум. 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Кой ще накара работодателите да наемат инвалиди 
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=909886 
В БЪЛГАРИЯ от 400 000 инвалиди имат работа само около 40 000. Останалите преживяват с мизерни подаяния от 
държавата, наречени инвалидни пенсии. 
Обикновено те са от 120 до 180 лева. Въпреки че Кодексът на труда (КТ) дава право на работа и закрила на тази 
категория работници в неравностойно положение, държавата тотално ги ощетява със своето нехайство и безхаберие 
към проблемите на инвалидите. 
Имам предвид по-точно държавните институции и чиновници, които отговарят за спазването на КТ. 
По закон (чл. 315 и 316 от КТ) от 4 до 10% от работните места в институции и частни предприятия с над 50 човека са 
задължително за инвалиди. В действителност никой не спазва тази наредба. 
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Нито частници, нито, което е много лошо, директори на държавни институции, областни управители и кметове. 
Навсякъде при назначаване на чиновници от средните нива цари тотална шуробаджанащина и връзкарство. 
Не си спомням да съм прочел в разградски вестник обява за работно място в администрацията - например на общината, 
НОИ, НАП. 
Така е във всички по-малки населени места в провинцията. Има цели семейства, работещи само в държавната и 
общинската администрация, както цели семейства на борсата по труда. Това е неморално и извратено. 
Виновник за това положение е и Инспекцията по труда (ИТ)! Погледнете резултата от тяхната работа или по-скоро 
бездействие. 
От време на време тук-таме глобят някой строителен или шивашки работодател и това е. 
В България според министър Трайчо Трайков 40% от икономиката е в сивия сектор, но смее ли Инспекцията по труда да 
прави ревизии на някой местен феодал или мутра, или пък кмет?! 
Лошото е, че всичко е за наша сметка - веднъж като данъкоплатци, втори път като граждани, търсещи съответната 
административна услуга от ИТ. 
Напразно! 
Опитайте се да подадете сигнал в Инспекцията по труда, като заявите, че искате да останете анонимен и ИТ по закон е 
длъжна да ви държи в анонимност. На втория час съответният работодател ще знае кой е подал оплакване. И после се 
чудят защо никой не иска да сигнализира! 
Но ако глобата е висока и, да речем, 30% от нея отива за подалия сигнала, сигурен съм, че за нула време никой 
работодател не ще посмее да наема работници без трудови договори. 
След всичко гореспоменато остава въпросът кой и как ще накара Инспекцията по труда да заработи? 
Аз не знам и не вярвам. 
* Стефан Христов е на 50 години. До 2008 г. е работил във фирмата "Биовет", когато си чупи крака и остава инвалид. 
Пенсиониран е с право на работа. От 2 години е в списъка на Бюрото по труда, обучаван е по различни програми, но все 
още ненает на работа. 
Получава пенсия от 130 лева. Заради това не може и да си позволи подмяна на колянната става, която би решила 
проблема му. 
 
news.bg 
 
√ ДСБ отряза пакта „Дянков 
http://news.ibox.bg/news/id_1390400564 
От ДСБ се противопоставиха на внесения проект за промяна в Конституцията, свързана с Пакта „Дянков". Това обяви 
Екатерина Михайлова по време на редовния брифинг в централата на партията. 
Под документа не фигурират подписите на депутатите от ДСБ по две причини. Михайлова обясни, че са изказали 
възраженията и пред финансовия министър Симеон Дянков. 
От ДСБ не искат да бъде въведено квалифицирано мнозинство от две трети, което да решава за промяната на данъци 
или въвеждането на нови такива. Определянето на данъците е нещо основно, свързано с това как се управлява една 
държава, как се събират приходите и как се разходват те, уточни още зам.-председателят на парламента. 
Екатерина Михайлова посочи, че това е приоритет на всяко управление. Тя припомни, че в предизборната кампания на 
всяка партия засега един от най-големите аргументи е затова как трябва да бъдат определяни данъците; в какви 
размери; да бъдат повишени или понижени. 
Екатерина Михайлова подчерта, че това е основен инструмент на управлението. „Смятаме, че въвеждането на 
мнозинство от две трети ще създаде много големи политически и финансови проблеми на страната", убедена е 
Михайлова. 
Тя допълни, че което и да е управляващо мнозинство няма да може да провежда своята политика. „Което и да е 
правителство няма да може да провежда своята политика, защото ще трябва да търси подкрепа от опозицията, за да 
прокара своите управленски идеи", посочи още тя. 
Екатерина Михайлова припомни, че има случаи в България, в които е имало високо управленско мнозинство, като при 
предишното правителство например и две трети мнозинство няма са проблем в този случай. По думите й обаче 
нормалното и обичайното е обикновеното мнозинство „50 плюс 1", което избира правителство. 
„С обикновено мнозинство избираме правителство и не му даваме възможност да провежда своята политика", 
коментира още Михайлова исканите от ГЕРБ промени. Тя посочи, че народът казва кой ще ни управлява и народът ще 
даде правото на управляващите да изберат фискалната политика. „Не можем да подкрепим това, което е внесено от 
колегите ни народни представители", категорична е Михайлова. 
Радан Кънев от своя страна добави, че данъчното законодателство и фискалната политика е отговорност на 
правителството и подкрепилото го парламентарно мнозинство. „Това не е абстрактна отговорност на всички депутати, на 
две трети и три четвърти от народните представители", категоричен е той. 
Кънев смята, че премиерът, финансовият министър и министърът на социалната политика прехвърлят отговорността 
след видимия провал на т.н. пенсионна реформа върху бившия вече председателя на НОИ Христина Митрева. Той 
посочи още, че миналата седмица те са прехвърлили отговорността за видимия провал на политиката по заетостта върху 
НСИ. 
„Това не е за първи път", почерта Радан Кънев и припомни, че ръководителят на НСИ беше сменен и от Тройната 
коалиция, „защото им носи лоши данни". 
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„Да махнем вестителя вместо да анализираме данните", иронизира ситуацията Кънев. Той посочи, че НСИ 
изчислявабезработицата по метод, одобрен от Евростат, който важи в целия ЕС, а в България от 2006 година. 
„Каквото и да говори министър Т. Младенов, фактите са верни", посочи още Радан Кънев. 
Той заяви, че се оказват верни и предупрежденията на ДСБ от септември-октомври 2010 година за пенсионната реформа, 
заминималните осигурителни прагове и за праговете за самоосигуряващи се лица. 
От ДСБ припомниха, че са предрекли напускането на много хора в сивата икономика, както и обезкуражавенето на 
малкия бидзнес, който спира да работи. „Предупреждавахме, че потреблението в България , ще продължи да намалява, 
което води до спад на доходите", припомни още Кънев. 
От своя страна ДСБ кандидатът за кмет на София Прошко Прошков припомни на премиера Борисов заявката му още по 
времето, когато беше кмет на столицата и неговото предложение държавата да връща част от данъците нафизическите 
лица на територията на общините, където те създават своя продукт и получават своите възнаграждения. 
„Ние бихме подкрепили подобна промяна в Конституцията, която гарантира финансова децентрализация и най-сетне 
независимост на общините от държавата", заяви Прошко Прошков на брифинг в централата на партията. 
Той припомни, че това е нещо, което правителството на Тройната коалиция премахна. По нейно време беше въведена 
една устойчива политика на зависимост на общините, еднацентрализирана държава и невъзможност на обищните да 
поемат инициатива да бъдат стимулирани по отношение на трудовата миграция и разкриването на работни места на 
тяхна територия. 
Прошков призова вносителите да предприемват една такава промяна. Той припомни, че по времето на правителството 
на ОДС 50 % от данъците на физическите лица са оставали вобщините и по този начин е имало инструмент, с който могат 
да оперират. 
Прошков посочи, че за финансова децентрализация в България се говори от много години, като допълни, че и сега 
съществува такъв орган в регионалното министерство, който има препоръки в този дух. 
„Защо не изпълняваме собствената си стратегия задецентрализация? Защо не развържем общините от влиянието на 
държавата", запита тъмносиният кандидат за кмет на София. Той даде пример със столицата и посочи, че София поема 
много хора от околните градове, които мигрират трудово, работят и пак се връщат. 
София поема като инфраструктура и тези хора, посочи Прошков и обясни, че би било справедливо те да оставят част от 
данъците в местния бюджет. „Това е промяна, а не блокирането на фискалната политика на правителството", обобщи 
още той. 
 
factornews.net 
 
√ ДСБ отряза пакта „Дянков 
http://www.factornews.net/index2.php?id=4300&catid=2&Itemid=1 
От ДСБ се противопоставиха на внесения проект за промяна в Конституцията, свързана с Пакта „Дянков". Това обяви 
Екатерина Михайлова по време на редовния брифинг в централата на партията. 
Под документа не фигурират подписите на депутатите от ДСБ по две причини. Михайлова обясни, че са изказали 
възраженията и пред финансовия министър Симеон Дянков. 
От ДСБ не искат да бъде въведено квалифицирано мнозинство от две трети, което да решава за промяната на данъци 
или въвеждането на нови такива. Определянето на данъците е нещо основно, свързано с това как се управлява една 
държава, как се събират приходите и как се разходват те, уточни още зам.-председателят на парламента. 
Екатерина Михайлова посочи, че това е приоритет на всяко управление. Тя припомни, че в предизборната кампания на 
всяка партия засега един от най-големите аргументи е затова как трябва да бъдат определяни данъците; в какви 
размери; да бъдат повишени или понижени. 
Екатерина Михайлова подчерта, че това е основен инструмент на управлението. „Смятаме, че въвеждането на 
мнозинство от две трети ще създаде много големи политически и финансови проблеми на страната", убедена е 
Михайлова. 
Тя допълни, че което и да е управляващо мнозинство няма да може да провежда своята политика. „Което и да е 
правителство няма да може да провежда своята политика, защото ще трябва да търси подкрепа от опозицията, за да 
прокара своите управленски идеи", посочи още тя. 
Екатерина Михайлова припомни, че има случаи в България, в които е имало високо управленско мнозинство, като при 
предишното правителство например и две трети мнозинство няма са проблем в този случай. По думите й обаче 
нормалното и обичайното е обикновеното мнозинство „50 плюс 1", което избира правителство. 
„С обикновено мнозинство избираме правителство и не му даваме възможност да провежда своята политика", 
коментира още Михайлова исканите от ГЕРБ промени. Тя посочи, че народът казва кой ще ни управлява и народът ще 
даде правото на управляващите да изберат фискалната политика. „Не можем да подкрепим това, което е внесено от 
колегите ни народни представители", категорична е Михайлова. 
Радан Кънев от своя страна добави, че данъчното законодателство и фискалната политика е отговорност на 
правителството и подкрепилото го парламентарно мнозинство. „Това не е абстрактна отговорност на всички депутати, на 
две трети и три четвърти от народните представители", категоричен е той. 
Кънев смята, че премиерът, финансовият министър и министърът на социалната политика прехвърлят отговорността 
след видимия провал на т.н. пенсионна реформа върху бившия вече председателя на НОИ Христина Митрева. Той 
посочи още, че миналата седмица те са прехвърлили отговорността за видимия провал на политиката по заетостта върху 
НСИ. 
„Това не е за първи път", почерта Радан Кънев и припомни, че ръководителят на НСИ беше сменен и от Тройната 
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коалиция, „защото им носи лоши данни". 
„Да махнем вестителя вместо да анализираме данните", иронизира ситуацията Кънев. Той посочи, че НСИ изчислява 
безработицата по метод, одобрен от Евростат, който важи в целия ЕС, а в България от 2006 година. 
„Каквото и да говори министър Т. Младенов, фактите са верни", посочи още Радан Кънев. 
Той заяви, че се оказват верни и предупрежденията на ДСБ от септември-октомври 2010 година за пенсионната 
реформа, за минималните осигурителни прагове и за праговете за самоосигуряващи се лица. 
От ДСБ припомниха, че са предрекли напускането на много хора в сивата икономика, както и обезкуражавенето на 
малкия бидзнес, който спира да работи. „Предупреждавахме, че потреблението в България , ще продължи да намалява, 
което води до спад на доходите", припомни още Кънев. 
От своя страна ДСБ кандидатът за кмет на София Прошко Прошков припомни на премиера Борисов заявката му още по 
времето, когато беше кмет на столицата и неговото предложение държавата да връща част от данъците на физическите 
лица на територията на общините, където те създават своя продукт и получават своите възнаграждения. 
„Ние бихме подкрепили подобна промяна в Конституцията, която гарантира финансова децентрализация и най-сетне 
независимост на общините от държавата", заяви Прошко Прошков на брифинг в централата на партията. 
Той припомни, че това е нещо, което правителството на Тройната коалиция премахна. По нейно време беше въведена 
една устойчива политика на зависимост на общините, една централизирана държава и невъзможност на обищните да 
поемат инициатива да бъдат стимулирани по отношение на трудовата миграция и разкриването на работни места на 
тяхна територия. 
Прошков призова вносителите да предприемват една такава промяна. Той припомни, че по времето на правителството 
на ОДС 50 % от данъците на физическите лица са оставали в общините и по този начин е имало инструмент, с който 
могат да оперират. 
Прошков посочи, че за финансова децентрализация в България се говори от много години, като допълни, че и сега 
съществува такъв орган в регионалното министерство, който има препоръки в този дух. 
„Защо не изпълняваме собствената си стратегия за децентрализация? Защо не развържем общините от влиянието на 
държавата", запита тъмносиният кандидат за кмет на София. Той даде пример със столицата и посочи, че София поема 
много хора от околните градове, които мигрират трудово, работят и пак се връщат. 
София поема като инфраструктура и тези хора, посочи Прошков и обясни, че би било справедливо те да оставят част от 
данъците в местния бюджет. „Това е промяна, а не блокирането на фискалната политика на правителството", обобщи 
още той. 
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√ ПЕТЪР ЖОТЕВ: МНОГО БЪЛГАРИ СТРАДАТ ОТ БЕЗКРАЙНО ПИЯНСТВО 
http://www.blitz.bg/article/25025 
Петър ЖОТЕВ е български финансист и политик, роден на 22.Х. 1950 г. в София. Той беше зам. министър-председател 
и министър на икономиката в правителството на Иван Костов от 1999 до 2001 г. Депутат в 39-то Народно 
събрание. Известен е със страстта си към шаха. Завършил е Висшия икономически институт, специалност 
„Организация и управление на промишлеността”. Следдипломната му квалификация е на тема „Приложение на 
икономико-математически модели в икономическите изследвания”. Специализира капиталови пазари в Англия, 
пазарна икономика в Прага и финансова оценка на търговски банки, международен одит на банки, финансова оценка 
на инвестиционни проекти, организиране на конкурентни търгове за доставка на стоки и консултантски услуги и 
изготвяне на аналитични доклади в Световната банка - Вашингтон, САЩ. Работил е последователно като 
специалист в Научен център за икономико-математическо моделиране и прогнозиране, главен специалист в 
Института по анализи и прогнози, главен експерт и началник отдел в БНБ, ръководител на проекти в постоянното 
представителство на Световната банка в България. Той даде това интервю специално за в. “Доктор” и както сам 
казва, прави това веднъж на една-две години, защото не иска да бъде в светлината на прожекторите на медиите. 
- Как сте със здравето, г-н Жотев? 
- Благодаря на Бога, чувствам се добре. 
- Спортували ли сте нещо? 
- Да, лека атлетика, източни бойни изкуства, тенис на корт. За мен шахът е нещо като смесица между спорт, наука и 
изкуство. С този спорт се занимавам активно от 1971 г. 
- Какво мислите за българските болници? 
- Здравеопазването би трябвало да бъде най-големият приоритет на всяка държава. Но за българските политици в 
момента това е един от най-сериозните проблеми. 
- Защо? 
- Защото финансирането е недостатъчно. Организацията на здравната мрежа е наследена от времето преди 1989 г. Все 
още нещата не са изчистени. Лично аз 
не харесвам сегашния здравен модел 
Според мен идеята за клиничните пътеки е безумна!  
- Бихте ли обяснили защо? 
- Защото, да речем, най-обикновена настинка може да протече по различни начини. Не може в една клинична пътека да 
се отпуска еднаква сума пари и за човек, който се разминава с 5 дни хрема, и за друг, при когото от настинката нещата 
преминават в нещо много по-сериозно. Според мен клиничните пътеки просто трябва да се премахнат. При това - час по-
скоро! 
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- Какво е състоянието на нашите здравни заведения? 
- Рядкост са хората, които са доволни от здравното обслужване в България. С изключение на тези, които имат достатъчно 
средства и се лекуват в частни клиники. Известно ми е всичко за т.нар. дарения, за даването на пари на ръка на 
лекарите. Това става почти за всяка манипулация. Ако хората не дават пари, просто няма да получат здравна помощ. 
Това е абсурдно и ужасно! Не мога да го приема по никакъв начин. 
- Какви специалисти са българските лекари? 
- Мисля, че винаги са били добри. И при социализма, и сега лекарите в България получават добро образование. 
Квалификацията на докторите не е проблем. 
- А кое е проблем? 
- Тяхната мотивация и липсата на средства. Процентът от вътрешния продукт, който отива за здравеопазване, е нисък. 
Държавниците би трябвало да поработят върху това и да вдигнат процента. Зная, че това е трудно, особено сега, когато 
икономиката на цяла Европа все още е в криза. А българската икономика вероятно ще остане още по-дълго в криза. 
- Има ли здравна реформа у нас? 
- Ох, не знам. Здравна реформа уж започна още в първите години след промените. Ако трябва да ви отговоря откровено, 
ще кажа, че в момента тя буксува. Истинска, смела здравна реформа в България не е проведена! 
- Какво е вашето обяснение? 
- Икономиката генерира доходите, а тя е в криза. За да има достатъчно средства за здравеопазване,  
трябва да се подобри събираемостта на данъците  
Основните части от сивата икономика трябва да се извадят на светло. Имайте предвид, че данъците в България не са 
високи. Те са едни от най-ниските в света. 
- Високи ли са цените на лекарствата у нас? 
- Те не са по джоба на повечето българи. Имам усещането, че сред фирмите, които доставят лекарства, има нещо като 
монопол. Това безусловно вдига цените на лекарствата. Тук намесата на държавата също е задължителна. Просто трябва 
да се проверят основните фирми - вносители на медикаменти. А държавата - да бъде строга с монополите! Цените на 
лекарствата хвърчат нагоре поради липсата на достатъчна конкуренция. Това важи не само за фармацевтичната 
индустрия. В много по-голяма степен се отнася за петролната индустрия.  
- Бихте ли обяснили по-подробно? 
- Представете си, че има Х на брой вносители на лекарства. Някои от тях са много мощни. Ако владеят по-голямата част 
от този сегмент на пазара, за тях става много лесно да поддържат високи цени на лекарствата. Просто защото другите им 
конкуренти не са в състояние да доставят необходимото количество медикаменти.  
- Здрав ли е българинът? 
- Не особено. Виждам много хора с наднормено тегло. Обездвижеността е българска характерна черта. Малко хора 
спортуват. Хранителният режим на повечето българи не е добър. Много хора прекаляват със свинското месо. Разбира се, 
много въобще не могат да си купят месо. Традицията да се яде много хляб е вредна. Българите са на челно место в света 
по инфаркти и инсулти. Това е следствие от факта, че хората са в лошо психично здраве. Мисля, че стресът отключва най-
често сърдечносъдовите заболявания и всички болести на духа. Не виждате ли, че хората по улицата си говорят сами? 
Твърде много хора пушат цигари. Това е заради лични проблеми, стрес, ядове, неуреден живот, мръсотия по улиците, 
бездомни кучета, безпаричие...  
Много българи страдат от безкрайно пиянство. Хората вече не могат без алкохол. По този начин проблемът става 
медицински. И е необходимо лечение. Същото важи за дрогата. Съвременното общество боледува от употребата на 
дрога. За съжаление все повече хора посягат към наркотиците.  
- Какво означава здраве според вас? 
- Това е широко понятие. Мисля, че водещи са психичните проблеми. Те разрушават физическото здраве. 
 
√ КОМИСИЯТА ПО КОРУПЦИЯ РАЗПИТВА ИВАН КОСТОВ ЗА ЧЕРНОТО ТОТО 
http://www.blitz.bg/news/article/109696 
Лидерът на ДСБ Иван Костов ще бъде разпитан в парламентарната комисия по корупция заради черното тото, 
съобщава "труд". Депутатите се интересуват от връзка с аферата, в която се оказаха замесени двама регионални 
председатели на партията му. 
Мрежата от 30 нелегални букмейкърски пункта за залагания в интернет бе ударена между 10 и 13 май в Благоевградско, 
Пловдивско и Пернишко. Акцията бе на отдела за компютърни престъпления на ГДБОП, данъчните и инспектори на 
Комисията по хазарта. Иззети бяха 30 компютъра от кафенета, от които са били правени залозите. 
По информация на МВР в черното тото на ден се разигравали суми от 20 до 50 хиляди евро, без в хазната да се внасят 
дължимите налози. Австрийският сайт “Голдбет”, в който отивали парите, няма разрешение от Комисията по хазарта да 
работи в България. 
Сред организаторите на мрежата от незаконни букмейкърски пунктове бяха посочени Стоил Яков от Петрич и Димитър 
Стойчев от Благоевград. Двамата са бизнесмени и лидери на ДСБ в родните си градове. Те отрекоха да са вършили нещо 
нередно. Яков заяви, че от март т.г. е бил консултант на австрийското дружество “Голдбет”. /БЛИЦ 
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√ Емил Райнов: Създават се условия за корупция и непрозрачна приватизация в здравеопазването 
http://media.framar.bg/%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8-
%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB-
%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-
%D1%81%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-
%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-
%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D
1%82%D0%BE 
Създават се условия за корупция и непрозрачна приватизация в здравеопазването. Това каза Емил Райнов, председател 
на Съвета по здравеопазване на Националния съвет на БСП, на дискусия „Гарантиран достъп и високо качество на 
здравеопазването". 
  По думите му - в последните 20 години такова положение никога не е било. Не може да продължава провежданата 
политика от настоящото правителство на закриване на лечебните заведения, без осигурен алтернативен достъп. 
Закриват се болниците, защото нямали много лекари, а същевременно предлагаме да бъдат заменени от парамедици. 
Основен е проблемът в общинските болници. Между 50 - 60 общински болници са на ръба - една общинска болница на 
североизток в момента продава апаратура, за да може да плати работните заплати на персонала. Проблемът е не само 
при общинските, но и при големите болници - каза Райнов. 
  Емил Райнов заяви, че диспансерите са поставени в невъзможност да работят, тъй като бюджетът им е намален с 
между 30 и 40% и практически диспансерна дейност - профилактична дейност няма кой да провежда в държавата. 
  „Последните трима министри много залагаха на така нар. Здравна карта, която трябваше да определи критерии, 
трябваше да определи съответните потребности от медицински услуги към регионите, но това, което излезе, не се 
определя в резултат на научна методика, а в резултат от критерии, чиято основна цел е да се закрият лечебни 
заведения", посочи Райнов. 
  По думите му - това води до налагащото се все повече и повече мнение, че умишлено се водят към фалити на 
държавни и общински лечебни заведения като е реална опасността от започване на съдебни процедури и блокиране на 
сметки за събиране на стари задължения, въпреки че това създава предпоставки за корупция и непрозрачна 
приватизация. 
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