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√ Европейските политици нападнаха агенциите заради рейтинга на Португалия 
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/07/06/1119135_evropeiskite_politici_napadnaha_agenciite_zaradi/ 
Европейските политици обвиниха рейтинговите агенции в антиевропейско пристрастие, след като във 
вторник "Муудис" (Moody's Investors Service) понижи оценката си за дълговите книжа на Португалия до 
степен "боклук" (на жаргон junk). 
Това излага на опасност усилията на ЕС да спасява закъсалите държави от еврозоната, без да се налага 
преструктуриране на дълговете им и ощетяване на кредиторите. 
"Муудис" e първата от трите големи рейтингови агенции, която понижи рейтинга на португалските дългови 
книжа до зоната "боклук". Тя буквално срина дългосрочния кредитен рейтинг наведнъж с четири степени, от 
Ваа1 до Ва2. Така Португалия стана втората държава от еврозоната след Гърция, чийто рейтинг е под 
инвестиционната степен. 
"Муудис" смята, че Португалия ще се нуждае от втори спасителен заем, преди да може да се върне на 
капиталовите пазари и няма да успее сама да намали бюджетния си дефицит в съответствие с постигнатите 
договорености. 
Новото дясноцентристко правителство на Португалия отговори, че агенцията не е взела предвид силната 
политическа подкрепа за антикризисните мерки, както и извънредния данък, обявен през миналата седмица. 
Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Дурау Барозу заяви вчера, че решението да се свали 
рейтингът наведнъж с четири степени толкова скоро, след като страната е получила спасителен заем от ЕС и 
МВФ в размер на 78 млрд. евро през май, насърчава спекулациите на финансовите пазари. 
След решението цените на застраховките срещу фалит на слабите държави от еврозоната незабавно се 
покачиха, а финансовите пазари реагираха негативно (виж карето). 
Според Барозу е странно, че няма нито една рейтингова агенция, която да е европейска. "Това показва, че на 
пазарите има някакво пристрастие, когато се оценяват конкретни европейски въпроси", каза Барозу пред 
Европейския парламент в сряда. 
От трите големи агенции "Муудис" и "Стандард енд Пуърс" са американска собственост и са базирани в САЩ. 
"Фитч" е базирана в Ню Йорк и Лондон и е мажоритарна собственост на френска компания, което напоследък 
поражда призиви за създаването и на рейтингови агенции в Европа, както и за изготвяне на правила в ЕС за 
регулиране на тяхната дейност. 
Германският финансов министър Волфганг Шойбле призова да бъдат наложени ограничения върху 
"олигопола" на рейтинговите агенции. Канцлерът Ангела Меркел също изрази разочарованието си от 
агенциите, заявявайки, че Еврокомисията, ЕЦБ и МВФ не бива да "отстъпват нашата свобода сами да 
преценяваме". 
"Ройтерс" отбелязва, че официални лица от ЕС се оплакват, че пониженията на рейтинговите агенции 
представляват пророчества, които се случват само защото са направени, и това още повече затруднява 
изпитващите трудности страни да се завърнат на капиталовите пазари. 
"Най-голямата тревога на пазара е, че събитията, които сполетяха Гърция, се повтарят с Португалия", 
коментира стратегът Михаел Лайстер от банката WestLB. В момента европейските правителства подготвят 
втори спасителен заем за Гърция в размер на 120 млрд. евро след първия на стойност 110 млрд. евро, 
отпуснат през миналата година. 
Португалия, Гърция и Ирландия засега са единствените три държави от еврозоната, които прибегнаха до 
стабилизационни кредити от ЕС и МВФ. Съществуват обаче опасения сред инвеститорите, че Испания и 
Италия може да ги последват. 
Петролът и златото поскъпнаха 
Цената на петрола мина 114 долара за барел вчера, като поскъпването се дължи на очакването за по-
високо потребление през следващите месеци и на прогнозите за по-малки резерви на САЩ, които 
предстои да бъдат оповестени. Опасенията за забавяне на икономическия растеж в Китай и Европа все 
пак не позволиха на суровината да поскъпне с прекалено много, коментира "Ройтерс". Сортът брент 
достигна 114.28 долара за барел рано сутринта, но към 14:30 ч. българско време се понижи под 113 
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долара. Цената на американския суров петрол също отчете ръст до 97.21 долара за барел. Златото 
също поскъпна в резултат на комбинацията от фактори като слабия долар и подновените проблеми за 
еврозоната. Благородният метал достигна 1517 долара сутринта и запази цената си до ранния следобед. 
"Португалия определено активира поскъпването и върна предпазливостта на финансовите пазари", 
заяви трейдър от Сингапур, цитиран от "Ройтерс". Спот цената на среброто също отчете 1% 
повишение до 35.92 долара за тройунция, което е най-високата му стойност от две седмици. 
 
√ Вторият спасителен план за Гърция може да остане без частните инвеститори 
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/07/06/1119042_vtoriiat_spasitelen_plan_za_gurciia_moje_da_ostane_bez/  
Надеждите на Европа да привлече частните инвеститори във втория спасителен пакет за Гърция са на път да 
се изпарят, след като стана ясно, че банките са разпродали значителна част от притежаваните от тях 
облигации. 
Продажбата на книжата е станала въпреки поетия ангажимент от някои финансови институции да не 
предприемат такива действия по т.нар. Виенска инициатива, пише "Уолстрийт джърнъл". В Париж вчера се 
проведе среща на големите банки от еврозоната. 
През следващите три години е падежът на гръцки облигации на обща стойност около 64 млрд. евро, както и 
на други плащания, които страната има да покрива. Лидерите от еврозоната се надяват да привлекат 
доброволно частните инвеститори към втория финансов пакет за Атина. Целта е да се набавят средства от 
порядъка на 30 млрд. евро. 
Обсъжданите в момента предложения за подобно участие изискват притежателите на облигации с падеж до 
2014 г. да се съгласят да инвестират част от парите, които ще получат в този период, в нови книжа с по-дълъг 
падеж. Възможността да се събере финансиране от 30 млрд. евро обаче става все по-нереалистична. 
Проблемът е, че банките и застрахователите, които са привлечени в преговорите, са дали съгласие да запазят 
само 8 млрд. евро гръцки дълг с падеж през следващите три години. Все пак тези институции може вече да са 
продали част от книжата. Няма детайлна информация с колко точно дълг са се разделили френските и 
германските финансови институции, които до момента бяха сочени като основни кредитори на задлъжнялата 
страна. 
Например германският застраховател "Алианц" (Allianz) обяви, че държи гръцки книжа за около 1.3 млрд. 
евро, като за сравнение през миналата година компанията е разполагала с облигации за 3.3 млрд. евро. 
Допълнително от "Алианц" заявиха, че могат да рефинансират около 300 млн. евро по сегашното 
споразумение. 
Изпълнителният директор на германския застраховател Михаел Дикман заяви, че компанията е изпълнила 
своето обещание да не продава гръцки дълг. Но той допълни, че "Алианц" се е съгласила да не продава 
дотогава, докато има икономически смисъл. 
Анализаторите са на мнение, че е много вероятно банките да са продали краткосрочните облигации, защото 
те се търгуват с по-ниска отстъпка от номинала им спрямо дългосрочните. Междувременно анализаторите 
отчитат, че хедж фондовете и другите инвеститори, които са очакваните купувачи на книжата, е малко 
вероятно да се съгласят да се включат в помощта за Атина и да рефинансират средствата в нови облигации. 
В сряда в Париж започна среща под егидата на Института по международни финанси (IIF) на водещите 
финансови институции, който представлява над 400 банки от целия свят. На нея сред точките от дневния ред 
се обсъждат и вариантите за точните условия, при които частните инвеститори ще участват във втория 
спасителен пакет. 
Очаква се поне да се предоговорят лихвите по новите облигации, които ще бъдат изкупувани по време на 
рефинансирането, но според европейски политик, цитиран от "Ройтерс", пожелал анонимност, тези 
преговори надали ще доведат до по-голям дял, с който частните кредитори ще участват. 
Германските банки, които са вторите най-големи притежатели на гръцки дълг след френските институции, се 
съгласиха да реинвестират 3.2 млрд. евро. Частните германски банки държат около 10 млрд. евро в книжа, но 
55% от тях не са с падеж преди 2020 г. Френските финансови институции не са обявили колко точно са готови 
да реинвестират по силата на сегашните планове. 
Оригиналното предложение предвиждаше държателите на гръцки облигации да реинвестират 50% от сумите 
по падежиращите книжа в нови 30-годишни облигации и отделно още 20% - във високачествените бондове, 
издавани от европейските финансови механизми. 
При тази схема банките ще могат да задържат останалите 30% от средствата, получени от падежиращи книжа, 
до 2014 г. Последното предложение е за реинвестиране на до 70% от парите, получени от облигациите сега и 
инвестиране на останалите 30% във финансовите механизми. 
Освен опасността този план да пропадне и да не се съберат планираните 30 млрд. евро рейтинговите агенции 
също може да блокират това предложение. В понеделник "Стандард енд Пуърс" обяви, че ще приеме за 
частичен фалит всяка една подобна операция и ако тя бъде осъществена, агенцията ще понижи кредитния 
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рейтинг на Гърция до степен D, което е равносилно на "частичен фалит". 
Друга голяма агенция - "Муудис", също предупреди, че има препятствия пред тази идея за привличане на 
частните инвеститори и индиректно намекна за понижение на рейтинга на Атина. 
Гръцкият външен министър Ставрос Ламбринидис разкритикува решенията на двете агенции, предаде АФП. 
Покрай всичко друго "Муудис" намали рейтинга на Португалия до ниво "боклук" и дори посочи, че Лисабон 
може да се нуждае от втора финансова помощ. 
"Виждате ли лудостта на това самоосъществяващо се пророчество?", заяви министърът на конференция в 
Берлин. 
 
√ Проф. Кристиян Дрегер, Германски институт за икономически изследвания: Вярната посока за България е 
да привлича преки инвестиции 
http://www.dnevnik.bg/intervju/2011/07/06/1119003_prof_kristiian_dreger_germanski_institut_za/ 
Кристиян Дрегер е завършил Университета за приложни науки в Бремен, има магистратура по 
икономика от Свободния университет в Берлин. Защитил е докторантура на тема "Монетарни 
модели за валутните курсове" в университета в Касел. Работил е в Норддойче ландесбанк, в 
Института за изследване на икономиката в Хале в направленията "Трудов пазар" и "Бизнес цикли и 
растеж". През 2005 г. става старши икономист в Германския институт за икономически изследвания, 
а през 2008 г. оглавява отдела за макроикономически анализи и прогнозиране. От 2010 г. е професор по 
макроикономика в университета "Виадрина" във Франкфурт на Одер. Автор е на редица монографии и 
статии, публикувани в редица издания. Научноизследователската му дейност е насочена в сферите на 
приложната иконометрия, анализ на времевия ред, икономически прогнози и парично търсене. 
Да започнем с въпрос за 360 млрд. евро - ще фалира ли Гърция? 
- Не е изключено. В момента се правят опити конфликтът да се разреши с нови кредити. Това обаче едва ли 
ще е успешно, по-скоро още повече ще задълбочи проблема. По-добре би било да се работи по 
преструктуриране, което би дало и глътка въздух на Гърция. 
Но в бизнеса има ясно правило - когато една компания фалира, банката кредитор понася загуби. Защо когато 
една държава като Гърция де факто фалира, банките - предимно германски и френски - да не платят част от 
сметката? 
- При едно преструктуриране банките ще вземат участие. Друго не може да се даде на данъкоплатците. 
Германското общество недоволства, че гърците са живели на кредит. Не е ли вярно обаче, че личното 
благосъстояние на германците се е подобрявало и благодарение на кредитната експанзия на банките им в 
Гърция? 
- Проблемът в Гърция възникна преди всичко, защото макроикономическият мениджмънт в институциите 
на Европейския съюз не беше достатъчен, а ранните предупреждения, че нещо е наред, не бяха приети 
правилно. 
Какви биха могли да са последиците за България от кризата в Гърция и от евентуален неин фалит? Кой би 
запълнил нейните позиции в района? 
- Гърция ще остане в еврозоната, дори и ако се направи преструктуриране. Ако все пак Гърция излезе от 
единния валутен съюз, наред с всичко останало това би довело до завръщане към една много силно 
девалвирана драхма, което значително ще засегне износа на България за Гърция. Все пак Гърция е най-
важният експортен пазар. 
Кои са силните и слабите страни на икономики като българската? Обречени ли са те на продължителна 
депресия, ниски заплати и високи лихви на вътрешния кредитен пазар, докато настъпи момент да могат да се 
възползват отново от сериозно възстановяване в Западна Европа? 
- България ще има полза от икономическото възстановяване в еврозоната. Но все пак развитието ще остане 
умерено, тъй като кредити се отпускат по-трудно, защото обсегът на фискалната политика е ограничен, а 
ръстът на заплатите ще остане скромен заради сравнително високата безработица. 
Как бихте коментирали сериозните критики към модела за излизане от кризата, залагащ на рязко 
ограничаване на разходите и причиняващ срив в потреблението и кредитирането? 
- Нарастващата инфлация се дължи предимно на увеличаващите се цени на хранителните продукти и 
енергията. Зад това стои и динамичното търсене от някои развиващи се пазари. Със забавянето на 
световната икономика ценовият натиск ще се отслаби. 
Кои са силните и слабите страни на германската икономика? Ще зависи ли тя още дълго от експорта, високи 
разходи за труд и конкуренцията от азиатските производители? 
- Германия има силна позиция на световния пазар, защото произвежда конкурентоспособни продукти. 
Освен това износът представлява голяма част от инвестиционните продукти, които от своя страна са по-
малко чувствителни към ценовите промени. Вътрешната икономика, която през последните години беше 
по-скоро отслабена, сега се развива по-добре. За това допринасят и високите нива на заетостта. 

http://www.dnevnik.bg/intervju/2011/07/06/1119003_prof_kristiian_dreger_germanski_institut_za/


Еврото беше създадено, за да обедини Европа, а се оказва, че днес я разделя. Защо една страна като 
България да продължи да се стреми към тази валута? 
- Като цяло еврото е една история на успеха. Дълговата криза няма нищо общо с еврото, а с недостатъчния 
макроикономически мениджмънт. 
Освен храните енергията поглъща голям дял от разходите на домакинствата в страни като България. Не носят 
ли допълнително натоварване на данъкоплатците проекти като нова АЕЦ, газопровода "Южен поток", 
нефтопровода Бургас - Александруполис? 
- Както вече споменах, нарастващата инфлация се дължи предимно на растящите цени на хранителните 
продукти и енергията. Това е временен ефект, който намалява покупателната способност на 
домакинствата. Тръбите нямат нищо общо. 
България страда от липса на инфраструктура. Не е ли редно, вместо да се режат разходи, именно сега да се 
инвестира в нея - от държавата и от външни инвеститори? 
- Инвестициите в инфраструктурни проекти могат да стимулират дългосрочния растеж на икономиката. 
Трябва обаче да се внимава заради нарастващия дефицит на капиталовите пазари. Затова трябва да се 
залага на преките инвестиции, именно в тази насока трябва да се подобряват условията. 
Във времената на криза политици и регулатори получиха нова силна роля. Но отговарят ли те на очакванията 
на бизнеса и данъкоплатците? Не е ли време свободният пазар отново да си върне изгубените позиции? 
- Кризата разкри пропуски в регулациите, особено на финансовите пазари. Все пак към помощите за 
различните сектори на индустрията трябва да се гледа критично, защото те биха могли да нарушат 
конкуренцията. 
 
Вестник  Класа 
 
√ Moody's свали рязко рейтинга на Португалия 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/174323_Moody%27s+%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D1%
80%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0+%D0
%BD%D0%B0+%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F 
Рейтинговата агенция Moody's Investors Service понижи рейтинга на Португалия с цели четири пункта – от 
Baa1 на Ba2, или до т.нар. junk статус, което означава висока степен на риск за инвеститоритe. Според 
компанията Лисабон изостава с мерките за ограничаване на дефицита, а вероятността да се върне на 
финансовите пазари през 2013 г. става все по-малка. Рейтинговата агенция отчита и сериозни опасения от 
нуждата от втори спасителен пакет, след като само преди два месеца страната получи 78 милиарда евро.  
Сред основните си мотиви Moody's посочва, че плановете на португалското правителство за бюджетни 
съкращения няма да обхванат здравеопазването, държавните компании и местните и регионалните 
правителства. През 2010 г. дупката в хазната на Португалия мина 9 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) 
– тази година тя трябва да бъде свита до 5,9%, а до 2013 г. да падне до 3 на сто. Освен това според експертите 
властите в Лисабон ще срещнат сериозни предизвикателства от гледна точка на събирането на данъците, 
ограничаването на бюджетните разходи и като цяло постигането на заложения икономически растеж. Без 
решително действие на големите европейски играчи опасенията за еврото растат, смятат от агенцията. 
Според новото дясноцентристко правителство Moody's не е взела предвид силната политическа подкрепа за 
антикризисните мерки, както и извънредния данък, обявен през миналата седмица.  
Европейската комисия от своя страна разкритикува решението, че то е „съмнително” и противоречи на 
оценките, направени от ЕС, предаде АФП. „Базирано е на абсолютно хипотетични сценарии, които изобщо не 
отговарят на икономическата програма, приета от Лисабон“, заяви Амадеу Алтафай, говорител на 
еврокомисаря по икономическите въпроси Оли Рен. „Това е злощастен инцидент и още веднъж повдига 
въпроса за поведението на кредитните агенции и така нареченото им ясновидство”, категоричен бе той. По 
думите му избраният момент е много неподходящ на фона на проблемите в Гърция, която наскоро едва 
избегна фалита благодарение на подкрепения от нейните депутати нов план за строги икономии и 
приватизации. Говорителят отправи предупреждение към англосаксонските рейтингови агенции, 
припомняйки, че същите те не са изиграли ролята си на "караул" в началото на финансовата криза, тръгнала 
от фалита на Lehman Brothers през септември 2008 г. Гръцкият външен министър Ставрос Ламбринидис пък 
определи като „лудост“ поведението на кредитните агенции. По думите му решението на Moody's не е 
основано на какъвто и да е неуспех при прилагането на икономическите реформи от страна на португалското 
правителство и само утежнява португалските фискални затруднения. А според новия френски финансов 
министър Франсоа Бароа Португалия ще проведе всички необходими тежки мерки и реформи, за да 
редуцира дълга си. 
Ройтерс коментира, че Ирландия също ще има нужда от допълнителен заем, а в. „Гардиън“ предупреди, че 
сваленият рейтинг на Португалия бележи началото на нова и опасна фаза в еврозоната. Реакцията и на 
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европейските фондови пазари не закъсня. В сутрешната търговия повечето индекси се оцветиха в червено, 
еврото поевтиня, но към края на деня загубите бяха компенсирани.  
 
√ Симеон Дянков: Не е редно депутатите да взимат повече от премиера 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/174291_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD+%D0%94%
D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%3A+%D0%9D%D0%B5+%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D
0%BE+%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B4%D0%B0+
%D0%B2%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5+%D0%B
E%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0 
Не е редно депутатите да имат по-големи приходи от министър-председателя и министрите, заяви вчера в 
Бургас вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков. Именно затова според него трябва да се 
преразгледа моделът на заплащане на народните представители. В същото време финансист номер едно 
уточни, че депутатите получават законно допълнителни средства към заплатите си, но парламентът може да 
помисли за промяна в закона, както и за изменения на правилника на Народното събрание с цел тези 
допълнителни възнаграждения да се облагат с данъци. По думите на Симеон Дянков „трябва да има някакво 
градиране на това, колко работиш, какви са ти правомощията, колко са ти задачите, и смятам, че един 
министър-председател, министър на финансите, министър на екологията, който и да е министър има доста 
повече отговорности от средния депутат“. Поради тези причини министърът на финансите е убеден, че трябва 
да се разгледа като цяло моделът на заплащане. Преди дни лидерът на РЗС Яне Янев обяви, че реалното 
заплащане на депутат е около 5 хиляди лева.  
Позицията на Симеон Дянков идва в разгара на продължаващия трета седмица спор за партийните субсидии. 
В момента важи принципът „парите следват депутата“ и ако той се обяви за независим, получава правото да 
посочи към коя партия да се пренасочат средствата, които са в размер на 180 хил. лв. годишно.  
Междувременно от Синята коалиция съобщиха, че са събрали 55 подписа под искане за създаване на 
временна анкетна комисия, която да проучи как се отпуска, получава и разходва бюджетната субсидия от 
партиите в парламент,а и 57 подписа под искането Сметната палата да направи одит по същата тема. 
Депутатите от Синята коалиция Иван Иванов и Михаил Михайлов внесоха в сряда подписките в 
деловодството на Народното събрание. 
Освен от депутатите на Синята коалиция предложението за временна комисия е подкрепено и от 
парламентарните групи на ДПС и "Атака", както и от петима депутати, влезли в парламента с листата на РЗС, 
които още членуват в партията, уточни Иван Иванов. Имало е и подписи на народни представители от 
Коалиция за България.  
Заместник-председателят на ПГ на ГЕРБ Валентин Николов съобщи в тази връзка, че до два-три дни 
парламентарната им група ще реши дали да подкреписъздаването на анкетна комисия. 
 
***  
Публикации за борбата със сивия бизнес 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Бойко Борисов: Нова далавера с горива, наредих масови проверки 
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=954629 
Правителството подозира, че търговци на горива заобикалят плащането на данъци у нас, като обмитяват 
внасяните от Гърция количества в Румъния. Това разкри в интервю за 24 часа Бойко Борисов. Екипът ни 
завари премиера в кабинета му с шефа на митниците Ваньо Танов да обсъждат проблема. Борисов нареди да 
започне веднага проверка заедно с данъчните. Дори заяви, че ще се включи в съвместното им съвещание с 
митниците. В момента в страната се внася много гориво и ще проследим плащането на данъците по веригата 
на тези, които внасят от Гърция за Констанца. Там обмитяват за жълти стотинки и ... 
 
√ Иван Нейков: Как “минахме” западняците по гъвкаво работно време 
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=954749 
Kогато сравняваме практиките за работното време в старите страни членки на ЕС, и в България, на очи се 
набива една разлика. 
В старите страни членки практически всяко четвърто работно място - между 23 и 25% от всички - е заето с 
някаква форма на непълно работно време. Хората работят през част от деня или през част от седмицата или 
само по няколко дни в месеца. Така е с цели съсловия - младежи, студенти, майки с малки деца, хора в 
предпенсионна възраст. Така на работника остава време да свърши много други неща за себе си. Тази 
практика е резултат от взаимния интерес на работодателя и на работника. 
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Само допреди 1-2 месеца статистиката у нас показваше, че не повече от 5% от всички българи работят на 
непълно работно време. Като южняшка нация силно любим и силно мразим - или сме на пълна заетост, или 
сме безработни. 
Но изведнъж само за месец всичко се обърна. Последните проверки на инспекцията по труда сочат, че не 
само сме стигнали западняците, но сме ги и задминали, защото вече излиза, че всеки трети договор е за 
работа на половин работен ден или е за някаква друга форма на непълно работно време. 
Човек би трябвало да се радва и да вика ура, че толкова много работодатели и работници са възприели тази 
гъвкава форма на заетост. Ако обаче се заровим в анализа, се оказва, че въобще няма повод за радост. 
Истината е, че не сме достигнали до ситуацията да се възползваме максимално от различните възможности 
на законодателството за гъвкаво работно време, а всъщност продължаваме играта на котка и мишка със 
закона. 
Какво показват проверките на инспекцията по труда? Зад тези десетки хиляди договори за непълно работно 
време всъщност си стои съвсем пълна заетост - 8-часов работен ден, а някъде и по-дълъг. Но вместо истински 
се афишира договор за непълно работно време, като пак се прави опит да останем поне с единия крак в 
сивата икономика, да спестяваме от осигуровки и данъци, ако може - и от заплати. Тази практика на част от 
работодателите, особено наемащите сезонни работници, продължава тенденцията да се отнасяме към 
трудовото законодателство като към нещо, което трябва да нарушим. Данните потвърждават, че едни от най-
масово неспазваните права в България са трудовите. В продължение на години възпитавахме търпимост към 
това и вече, изглежда, успяхме да наложим такава търпимост. 
Повече се ядосваме, когато съседката си изхвърли боклука през балкона, отколкото когато се нарушават 
трудовите права на някого. 
Всички обясняваме това с икономически аргументи. Работодателите казват: правим това, защото сме в криза 
и заради нея сме принудени да икономисваме разходи. (Макар че министърът на финансите говори друго за 
кризата.) Работниците пък се оправдават с това, че ако настояват да им се спазват правата, никой няма да ги 
вземе на работа. Получава се омагьосан кръг. Той от само себе си не може да бъде решен. Ако някой чака 
инспекцията по труда да стигне до всички нарушения и да ги отстрани, просто няма да дочака. Илюзия е, че 
държавата може да коригира абсолютно всички деформации на трудовите права. Това са отношения между 
работника и работодателя. Те са двете страни, които знаят всички проблеми помежду си и могат да ги 
отстранят. 
Ако работникът продължава да се съгласява да работи без договор или да работи 8 часа, пък да му се водят 
2-3-4, задължително ще се стигне до ситуация, в която той ще изреве пред инспекцията по труда: нарушават 
ми правата. Но когато го попиташ: "А ти защо се съгласи да работиш така", а той ти каже: "Защото иначе 
нямаше да ме вземат на работа", обяснението му означава само едно: аз сам приех да ми бъдат нарушавани 
правата. 
Това показва, че проблемът не е само у работодателя. 
Много от работодателите вече започват да разбират, че надлъгването със закона им играе лоша шега. 
Защото, като решат да кандидатстват за кредит, банките почват да искат документи, с които да докажат колко 
са им работниците, колко осигуровки са им платили и т.н. И се оказва, че ако работниците ги няма 
официално, просто не може да си партньор на банката. Никой банкер не приема фиктивните работници или 
тези, които са в сивата страна на бизнеса. Укриването на истинските договори все повече ще се превръща в 
минус за работодателя. Да не говорим пък за размера на санкциите. Те са от 1500 до 10 000 лв. Ако 
работодателят приема този риск и си казва ще карам така, пък ако дойдат да ме проверяват, тогава ще се 
оправям, няма дълго да продължава да бъде работодател. 
Ако работниците продължават да се съгласяват с нарушаването на правата им; ако работодателите 
продължават да смятат, че големият келепир е в сивата икономика, рано или късно и едните, и другите 
престават да бъдат това, което са - съответно работници и работодатели. 
Проблемът на давещите се е в значителна степен в ръцете на самите давещи се. 
Какво губи работникът от това, че се съгласява да работи на половин договор? Който наистина е на половин 
ден, ще получава възнаграждение и осигуровки от работодателя, каквито той му дължи - за половин ден. И 
всичко е наред. Но когато работи 8-10 и дори 12 часа, а в договора му пише 4, тогава, първо, не получава 
истинското си възнаграждение. Това, което му се дава под масата, рано или късно спира. Не получава и 
истинските осигуровки и затова, като дойде време за пенсия, тя е ниска. И няма как да се сърди за това - 
просто внасяните осигуровки са били малко. Когато този работник отиде при друг работодател и иска да го 
убеди, че има стаж и опит в определена професия, се оказва, че няма как да ги докаже, защото документите 
му ще сочат друго - че е работил само по няколко часа на ден или по няколко месеца, и то при много 
различни работодатели. Това няма да вдъхне доверие у новия работодател. Изводът е, чеработник, който се 
съгласява да бъде скрит половината му договор, сам си рита следващото работно място. 
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√ 75 осъдени за корупция за година 
http://www.monitor.bg/article?id=298167 
75 души са осъдени за корупция от юли миналата година до май, а досъдебните производства срещу 
чиновници и държавни служители рушветчии са 480. От тях 240 са стигнали до съд, като присъди от по-ниски 
инстанции имат общо 125. Това става ясно от резюме на резултатите, постигнати от България след 
миналогодишния доклад на Брюксел за напредъка ни в областта на правосъдието. Документът беше приет на 
вчерашното правителствено заседание. Според него в държавната администрация са 
получени общо 584 сигнала за корумпирани чиновници 
с 60 от случаите се е заел прокурор, а други 60 са получили административно наказание. 
Като цяло правителството смята, че всички критики и препоръки от последния годишен доклад на 
Европейската комисия са изпълнени. Заключенията на ЕК миналата година бяха, че България е постигнала 
"силна инерция" за правосъдните реформи и борбата с корупцията и организираната престъпност, но все още 
твърде малко случаи завършват в съда, а професионализмът в полицията, прокуратурата и съдебната система 
не е на необходимото ниво. 
Като пример за напредъка в областта на правосъдието кабинетът отбелязва промените в Закона за съдебната 
власт, подготовката на новия Наказателен кодекс, работата на инспектората към ВСС, приложението на 
Етичния кодекс в дисциплинарната практика на съдебния съвет. По отношение на противодействието на 
организираната престъпност и корупцията кабинетът се отчита с поправките в Закона за МВР, "които създават 
нормативна база за продължаване на реформата и създаване на криминална полиция по европейски 
стандарт".  В същата графа са поставени акциите срещу групите за отвличания Наглите и Наглеците и 
операцията срещу бандата за 
убийства Килърите 
В списъка с успехите са и всички дела срещу престъпници с прякори като Таки, Златко Баретата, Психото, 
Муката, Гейзо и куп други. Кабинетът подчерта действията срещу корупция по високите етажи със случаите на 
Цветелин Кънчев - Дон Цеци, бившите министри Николай Цонев и Емилия Масларова, както и ексшефовете 
на фонд „Земеделие” Калина Илиева и Асен Друмев. Изредени са и присъдите на бившата шефка на НАП 
Мария Мургина заедно с бившия собственик на ЦСКА и "Кремиковци" Александър Томов, както и получилият 
условна присъда за данъчни престъпления Христо Ковачки. 
В документа до Брюксел, който е изготвен от министерството на Маргарита Попова, се набляга и върху 
предстоящото приемане на нов Наказателен кодекс и 
Стратегия срещу прането на пари 
Правосъдният министър не спестява някои факти за напрежението около ВСС и назрелия дебат върху бъдещи 
промени в конституцията. 
Следващият доклад на Европейската комисия се очаква да бъде публикуван до края на този месец. Няколко 
държави, сред които Холандия и Франция, обявиха, че обвързват резултатите от мониторинга с 
присъединяването на България към Шенген. 
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√ Р. Плевнелиев: Строителството е 25% от сивата икономика 
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=3328112 
Строителството представлява 25% от общия размер на сивия сектор. Това каза министърът на регионалното 
развитие Росен Плевнелиев, след като заедно с министъра на труда и социалната политика направиха 
внезапна инспекция на строителни обекти, предаде репортер на БГНЕС. България вече е длъжна да измерва 
размера на сенчестата, на скритата икономика. По данни на властите у нас, цитирани от Росен Плевнелиев, 
тази година скритата икономика за България е около 7 млрд. лв., т.е. около 10 – 12% от БВП. Министър Росен 
Плевнелиев посочи, че 1/4 от тази сума е в строителството, т.е около 1,7 млрд. лв. "Това означава, че 
строителството само по себе си трябва да бъде и основен таргет на борбата на държавата за изчистване на 
сенчестата икономика". Социалното министерството пък е направило над 5 000 проверки в строителни 
обекти и на строителната дейност за миналата година. На всяка една от тези проверки са намирани средно по 
4 нарушения. "Статистиката показва, че държавната инспекция по труда е регистрирала общо 20 000 
нарушения м.г. в строителството, като 1/3 от тях е свързано с трудово – правните отношения", каза 
Плевнелиев. Той пресметна, че средно са били откривани по 4 нарушения при една проверка. Това означава, 
че строителният бранш трябва да бъде основна цел при борбата на държавата за изчистване на сенчестата 
икономика и това ще бъде системен подход. Росен Плевнелиев обясни, че в края на 2009 година в страната са 
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били регистрирани 200 000 строителни работници. Само след девет месеца в края на септември тази година, 
те са се стопили до 150 000. "От тези 50 000 човека, които са били освободени едва 17 000 са се регистрирали 
в бюрата по труда. Това означава, че остава един контингент от 32 хил. души, които потенциално са 
контингент на сивата икономика и затова ние ще бъдем все по-активни", посочи министър Плевнелиев. Тотю 
Младенов от своя страна каза, че за последните две седмици в София са спрени четири строителни обекта. 
През последните четири месеца Главна инспекция по труда е направила 3 410 проверки в строителството, 
които са констатирали 15 000 нарушения. 402 обекта са спрени. Всеки четвърти работник има проблем със 
"сивата" икономика. Двамата инспектираха два строителни обекта. На първия бяха открити нарушения, които 
не са фрапантни. Имаше необезопасен изкоп, кабели във вода, нестандартно ел. табло. Тук министър 
Плевнелиев откри и свой "агент" - работник, който е работил при него в Германия. Той не спря да го хвали 
пред журналистите и социалния министър като "най – добрия шеф", който е имал/ Вторият обект обаче бе с 
драстични нарушения. Пететажната сграда нямала и една бариера, не бе оградена, около нея има двуметров 
ров и арматурни железа на дъното. Има необезопасени електрически табла и кабели, които висяха свободно 
от таваните по етажите. А повечето работниците пък са на минимална работна заплата и четиричасов работен 
ден. Ето защо обектът е спрян. /БГНЕС / 
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√ Сивата икономика тласна Гърция към дъното 
http://www.newsbg.eu/index.php?see=news&story=598 
Гръцкото социалистическо правителство ще остави следа в историята, с въвеждането на най-жестоките 
икономически мерки, прилагани някога в Гърция. Премиерът  Папандреу макар и със закъснение и под 
натиск, направи голяма крачка като оряза добавките на държавните служители и показа готовността си да 
продължи с ножицата. Това са мерки, които съответстват на трагичното положение на държавната икономика, 
обозначават края на многогодишно благополучие и дори потвърждава размера на несправедливостта, че ще 
плащат онези, които не получиха нищо от партито на предходните години. Не преувеличи, когато обяви, че 
страната се сблъсква с най-мащабната следвоенна икономическа криза и фактите го потвърдиха. Проблемът 
не е в това дали да се ореже 14-та заплата или не, а в това дали има възможност да бъде изплатена 
четвъртата или петата. Това е кошмарната реалност, която никой дори малко съзнателен гражданин не може 
да проумее. 
Как се стигна до тук? 
Това е малко или много една позната и преболедувана история. Гърция плаща свръх дефицита, който 
създадоха структурните дупки и многогодишните патогенни състояния на гръцката икономика. Касата е 
празна, стойността на кредитирането е свръх огромна и за да се избегне банкрут, ограничаващата политика 
на икономия е неизбежна. Най-опастното нещо обаче е друго: със своята уж конкурентно способност Гърция 
е заплашена от изолация в един кръг на строга икономия, която ще захранва непрекъснато стагнацията и ще 
задълбочава кризата. Единственото решение да се избегне немотията, не само защото го иска Комисията, но 
и за да се запази жива надеждата за възстановяване, е да бъдат предприети дългосрочни и политически 
мерки. В цифри, всяка една единица от дефицита съответства на икономии от 2,5 млрд евро. Ако би могъл да 
се провери социалния срам на сивата икономика в Гърция, който се оценява на повече от 9 млрд евро и 
невнасянето на потвърдени задължения на фирми, които са около 12 млрд евро, нямаше да има нужда нито 
от „замразявания”, нито от орязване на заплати. Половината от дължимото се включва и в част от дължимите 
данъци на физически лица, размерът на които не може и да бъде изчислен (тъй като не са декларирани). 
Тогава дефицитът от 12,7% нямаше да бъде и половината. Това е може би е и най-голямото 
предизвикателство на следващия период. С разликата, че правителството ще трябва да промени ритъма, да 
работи систематично и организирано, да преодолее проблемите с координацията и да се посвети реално на 
делото за възстановяване на гръцката икономика, тъй като интересът, който получи посещението на 
комисаря Оли Рен и незабавното вземане на мерки след заминаването му бе показателен, че властта се е 
изплъзнала от ръцете на правителството.   
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