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Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Сега
√ НОИ ощетява гражданите с 98 млн. лв. заради тавана на пенсиите
Два пъти повече доплащат данъкоплатците за възрастните с недостатъчен осигурителен принос за минимална пенсия
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=10069&sectionid=16&id=0000101
С тавана на пенсиите от 700 лв. държавата на практика ограбва близо 45 400 пенсионери с над 98 млн. лв. на година.
Според статистическия годишник на НОИ за 2010 г. толкова са пенсионерите, които имат право на по-високи пенсии, но
не могат да вземат повече от 35% от максималния осигурителен доход за годината, който от 2009 г. е 2000 лв. Те губят
месечно от 50 до над 850 лв. от ограничението.
Най-много - близо 11 700 души, биха вземали с до 50 лв. повече, ако няма таван. 8600 получават със 100 лв. по-малко.
Два пъти повече губят от 150 лв. до 300 лв., а по над 850 лв. на месец оставят в държавната хазна 687 души.
В същото време, за да гарантира минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 136 лв. и от 115 лв.
на пенсионерите с недостигащ осигурителен стаж, НОИ доплаща по над 15.7 млн. лв. на месец или 188,4 млн. лв. на
година. Близо 534 000 пенсионери, или всеки четвърти, нямат достатъчно осигурителен принос, за да взема дори
минималната пенсия. На 262 500 души държавата доплаща повече от 30 лв. на месец.
Засегнатите от тавана на пенсиите водят с години битка срещу държавата, вече и в Страсбург, след като през 1997 г.
Конституционният съд реши, че той отговаря на идеята за справедливост на солидарната пенсионна система.
Конституционните съдии обаче не пропуснаха да гласуват за себе си, за президента и вицепрезидента, премиера и
председателя на Народното събрание пенсии без таван. Така те могат да вземат неограничени пари за старост дори
само при един мандат от 4 години управление и 5 за президента, докато хора, които 20-25 г. са работили тежък труд,
нямат право на полагаемите им се пари.
От края на 2009 г. има решение на комисията по дискриминация, че таванът на пенсиите е дискриминационен, и
парламентът трябва да го премахне. Вместо това обаче съществуването на пределната пенсия беше удължено за
пореден път до края на 2011 г. С пенсионната реформа през м.г. беше гласувано ново отлагане на падането на
ограничението, този път до края на 2013 г. Аргументът беше, че страната е в криза и няма пари. Но това би струвало не
повече от 5 млн. лв. за година, тъй като е предвидено отпадане само на тавана на новоотпуснатите пенсии, които от 2000
г. се ограничават от максималния осигурителен доход.
В същото време предизборно правителството на ГЕРБ намери пари да увеличи от 1 септември вдовишките добавки от 20
до 26.5 %. Това означава между 9 и 45 лв. повече за над 592 000 възрастни, макар че тази добавка не е свързана с
осигурителния принос на преживелия съпруг. Освен това над 4000 вдовици ще вземат повече от тавана, тъй като
ограничението е само за основната пенсия или сбора на пенсиите.
ПОЛИТИКА
Според социални експерти задържането на тавана на пенсиите е удар върху доверието в солидарната система, тъй като
човек смята, че няма нужда да се осигурява на висок доход, след като няма да вземе каквото му се полага. Те твърдят
още, че причината ограничението да стои е политическа - да не се увеличава разликата между минималния размер и
най-високите пенсии, особено след като втора година парите за старост не се индексират.
Вестник Дневник
√ "Пироните" на бюджет 2012: бедни, земеделци, културен туризъм
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/09/11/1153864_pironite_na_bjudjet_2012_bedni_zemedelci_kulturen/
Подпомагане на най-уязвимите групи от обществото, земеделието и културният туризъм ще са акцентите в бюджет 2012.
Това съобщи финансовият министър Симеон Дянков в интервю за БТА.
Той уточни, че държавата обмисля възможността за по-големи разходи, с които да подпомогне социално слабите и
пенсионерите.
Само преди дни обаче премиерът Бойко Борисов се скара на министъра на труда Тотю Младенов, който обеща
увеличение на пенсиите от 1 януари догодина. "В бюджет 2012 за първи път ще даваме държавни субсидии на
зеленчукопроизводители, пчелари, птицевъди и свиневъди - нещо, което досега не е правено.
Защото зеленчукопроизводството е силно в някои от регионите, които иначе са икономически изостанали. Това за мен е
доходна политика. Изчаквам да минат изборите, за да не се говори, че се дават предизборно пари на този или на онзи
сектор", каза Дянков.
Той изтъкна за пореден път важността на културния туризъм и съобщи, че през тази година държавните инвестиции са
нараснали 12 пъти, а това е увеличило заетостта и доходите.
Вицепремиерът за пореден път заяви, че и догодина няма да има увеличение на заплатите в бюджетната сфера, а
доходите на чиновниците ще могат да се увеличават само ако има съкращения и икономии. Тази година обаче това не
се случва на практика, тъй като администрацията успява да си вдигне заплатите чрез т.нар. допълнително материално

стимулиране.
Относно плановете на правителството да приватизира и други компании освен "Булгартабак" Дянков каза, че трите
миноритарни дяла на държавата в електроразпределителните дружества (ЕРП) ще бъдат продадени през борсата и това
може да стане до края на годината.
Очакваният приход е 250 млн. лв. "Надявам се така планът на агенцията за приватизация за 450 млн. лв. приходи за тази
година ще бъде изпълнен. Парите от сделките ще отидат в Сребърния фонд. Подготвя се и приватизацията на до 20% от
Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и Българския енергиен холдинг (БЕХ)", обясни Дянков.
Ден по-рано той даде интервю и за американското издание "Уолстрийт джърнъл", а днес и за Би Ти Ви.
√ Износът към далечни и екзотични икономики устойчиво расте
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/09/11/1153775_iznosut_kum_dalechni_i_ekzotichni_ikonomiki_ustoichivo/
Нови пазари заемат все по-голям дял в българския износ, показват данните на Националния статистически институт за
външната търговия към края на юли. Това означава, че българските фирми вече имат устойчив бизнес с партньори от
някога считаните за екзотични държави като Китай, ЮАР и други, а не разчитат на еднократни сделки, след което
търговията с тях да затихне.
Така например износът за Южноафриканската република за първите 7 месеца на годината е достигнал 120 млн. лв., или
1.3% от целия експорт на страната ни за държави извън Европейския съюз. За сравнение - през същия период на
миналата година износът е бил само 7.6 млн. лв., или 0.1% от общия износ. ЮАР вече е и на 16-о място по размер на
износа за трети държави, след като миналата година е бил на 28-о.
Най-бързо развиващата се икономика също е пазар, където българските износители разширяват присъствието си. Ако
през миналата година експортът за Китай е бил на стойност 231.1 млн. лв., сега вече е 324.2 млн. лв. Растежът от 40.3%
на годишна база прави Пекин четвърти най-голям партньор за износителите ни, след като през миналата година е бил на
пето място.
Други държави извън ЕС, към които България значително увеличава износа си, не само като процент, но и като
номинална стойност, са Турция (с 53% до 2.136 млрд. лв.), Македония (62.%, до 502.7 млн. лв.), Грузия (с 48.5% до 197
млн. лв.). За сметка на това загуби на международни пазари са регистрирани в Индонезия, Виетнам, Обединените
арабски емирства.
Общото и в трите случая е, че износът за всяка от тези държави е бил под под 1% от общия оборот със страни извън ЕС и
сегашните спадове също, макар да са в двуцифрени темпове всъщност, са незначителни на фона на цялата външна
търговия. По-сериозни са загубите за фирмите, търгуващи с партньори от Сирия.
Кризата в близкоизточната държава е намалила износа ни с 89% до 11.9 млн. лв. Спад има и в износа за Сингапур,
където миналата година са били реализирани български стоки за 301.7 млн. лв., а през първите 7 месеца на тази година
продажбите са само за 69.2 млн. лв.
Като цяло обаче европейският пазар продължава да е най-притегателен българските производители и държи 61% от
общата стойност на целия експорт. За януари - юли тази година той е на стойност 22.44 млрд. лв., което представлява
ръст от 36.9% на годишна база. От началото на годината обаче има трайна тенденция темповете на растеж на износа да
намаляват.
Това се потвърждава и от юлските данни. Все още причина за това е голямата стойност на износа през летните месеци на
миналата година и високата база, спрямо която сегашните данни вече показват по-бавен ръст.
Редица анализатори обаче признават, че развитието на износа вече се забавя и заради спадащите поръчки на компании
от Западна Европа, които са клиенти на българските производители.
От началото на годината до края на юли в България са внесени стоки за 24.80 млрд. лв., което е от 23% ръст на годишна
база. Така се затвърждава и другата тенденция износът да расте по-бързо от вноса, което свива и дефицита по
търговския баланс на България.
За седемте месеца на годината отрицателното салдо е 1.155 млрд. лв., или с 57.8% по-малко от дефицита за същия
период на 2010 г.
***
Публикации за борбата със сивия бизнес
Вестник Класа
√ Дянков очаква по-нисък растеж, но не и рецесия
http://www.klassa.bg/news/Read/article/180436_%D0%94%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D1%87%D0
%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B6%2C+%D0%BD%D0%BE+%D0
%BD%D0%B5+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F
Ще има забавяне на икономическия ръст на България през 2012-2013 г., но няма да има рецесия. Вместо да растем с 56%, ще растем с 3%, прогнозира финансовият министър Симеон Дянков в предаването „Нека говорят“ на bTv. Той обясни
причините със забавянето на германската икономика, която вече предвижда през четвъртото тримесечие на тази година
да има отрицателен растеж. „Ако това е така, ще е лошо за цяла Европа и за България. Ние като малка икономика няма
как да сме извън тези процеси“, коментира финансист №1 пред журналистката Диана Найденова. По думите му сега
половината от Европа и еврозоната е проблемна. Това лято беше лошо за Европа като цяло - от Гърция, Португалия и
Ирландия, до страни като Италия, Испания и Франция, допълни Дянков.

Засега Красимир Стефанов остава шеф на НАП, но все още има въпросителни. Така вицепремиерът отговори на въпрос
дали Стефанов е издържал стрес-теста за поста си. Но пък оценките за шефа на митниците Ваньо Танов са, че „се справя
блестящо“. Според Дянков контрабандата в страната не нараства, както и сивата икономика, за което говорят
повишените акцизи и ДДС. В крайна сметка финансовият министър заяви, че е спокоен за поста си през новата бюджетна
година.
„Иска му се много на социалния министър да се повишат пенсиите от началото на годината, но тава няма да се случи“,
категоричен бе Дянков. По думите му доходите на българите ще се вдигнат едва след като има истинска възможност.
Той посочи дори, че вече четвърто тримесечие страната ни отбелязва положителен икономически ръст, а приходите в
хазната са нараснали тази година с 14%. Според вицепремиера всички, заети с износ, вече са усетили увеличаването на
доходите си, в промишлеността има ръст от 10-12%. Само в сектора на услугите се отчита намаление, но пък България се
нарежда на 7-8 място в Европа по ръст на безработица. Според вицепремиера основната задача на правителството е
запазването на финансова стабилност, а втората е увеличаване на доходите, но не само на пенсии и заплати, а
инвестиции в култура и образование. Той даде пример с откриването на нов музей на тоталитарното изкуство, с което
очаква да се увеличи и туристическият поток към България. Според него банковата система в България е стабилна,
защото БНБ над 10 г. води консервативна политика. „С една дума банковата и финансовата система са наред“,
категорично заяви финансовият министър.
Дянков засегна и темата за сигурността - не само МВР, а и цялата система на сигурност. По думите му тероризмът се
ражда като несъгласие със статуквото и зададе въпроса - от които трябва да се опазваме? Става въпрос за отбраната, за
ДАНС, за разузнаване и контраразузнаване - какви точно са им функциите, при положение че отдавна мина Студената
война и че ние сме обградени от съюзници – НАТО и ЕС.
vesti.bg
√ Дянков: Доброто образование и здравеопазване е начинът да се борим с тероризма
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=4109751
Големият начин да се борим срещу тероризма е да има добро образование, добро здравеопазване и възможности за
всички, каза вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков по бТВ.
Темата за сигурността е много по-широка, там се включва и здравеопазване, и образование, каза Дянков. Когато се види
какви са терористите по света се вижда, че те са такива, които нямат възможности за кариери, а не толкова религиозни
различия. В по-голямата тема сигурност аз искам преразпределение на бюджета. Да, факт е, че на премиера сърцето е
на полицай, но на мен е на финансист, каза Дянков. Според него сега даваме много повече за сигурност, отколкото за
образование и социалните сфери.
Иска му се на министър Тотю Младенов да има по-високи заплати, но не може засега. Вдигаме само, когато има
възможност. Има много семейства, на които доходите растат. Ако се видят доходите в промишлеността - те се вдигат,
твърди Дянков. Според него има забавяне в сферата на услугите. Но когато се вдигне макроикономиката, хората
постепенно започват да харчат повече. Безработицата ни не е толкова голяма. Има тема с безработицата, но ние сме
средни за Европа, заяви финансовият министър.
Банковата ни система е стабилна, каза Дянков. Според него това лято от икономическа гледна точка е лошо. Данните не
са толкова добри и ние няма как да сме извън европейските страни. Ще има забавяне на икономическия ръст 2012 –
2013 – те може да са икономически по-слаби години. Вместо с 5-6%, ще растем с 2-3%, заяви Симеон Дянков. Красимир
Стефанов засега остава директор на НАП, но има още въпросителни с неговата работа, заяви министърът. Контрабандата
и сивата икономика намаляват, добави той. Ваньо Танов се справя блестящо. Спокоен съм за поста си, каза Дянков. Той
заяви, че за разлика от премиера, има приятели в кабинета. Там се разбирал най-добре с Вежди Рашидов и с Маргарита
Попова, Трайчо Трайков, Росен Плевнелиев и Лиляна Павлова. /БГНЕС /
√ Плащаме на държавата без банкови такси
http://banks.dir.bg/2011/09/11/news9459672.html
Гражданите, които плащат държавни такси, данъци или глоби, вече няма да харчат пари и банкови преводи, обяви зам.министърът на финансите Владислав Горанов. Институциите започват да слагат в сградите си ПОС устройства за плащане
с карти, каза той.
Разходите на банките по обслужването на плащанията през тези терминали ще бъдат поети от бюджета. Пилотно
въвеждането на устройствата ще стартира от Столичната община. Решението за това е заложено във вече действащия
Закон за ограничаване на плащанията в брой. Там е записано, че гражданите и фирмите могат да плащат своите
задължения към бюджета без банкова такса или комисиона, ако направят това чрез ПОС терминал на съответната
бюджетна организация. Законът задължи всички министерства, териториалните им структури и общините да осигурят
устройства за плащания с банкова карта.
По-нисък ДДС, ако плащаш за стока и услуга с карта, а не в брой. Това е друга идея, която цели намаляване на
плащанията в брой. Финансовото министерство започва обсъждане на идеята с банкери и бизнеса. Целта е да се извадят
на светло всички сделки. В първия от серията анализи на сивата икономика, финансовото министерство е заложило и
намаляване на летвата за плащания в брой до 1500 лева, както и въвеждането на стумули, като раздаването на
предплатени карти и ваучери за плащания към държавата от болници, пощи, офиси и общини.

