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√ Кунева разтревожена – изборите бавят Бюджет 2012 
http://news.ibox.bg/news/id_454828780/tab_video 
Кандидатът за президент Меглена Кунева изрази тревога, че Бюджет 2012 закъснява заради изборите. 
Това е недопустимо, избори не се произвеждат за първи път, коментира тя пред журналисти след среща с 
ръководствата на Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата и Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. 
Кунева обеща, че ако с Любомир Христов спечелят изборите, президентството ще бъде институцията, която ще изисква 
отчет как се харчат парите на хората, при какви условия и с каква ефективност. „Моят ангажимент е, че гласът на 
хората, които правят бизнес, ще бъде чут и няма да замитаме проблемите под килима," допълни тя. 
Кунева посочи, че работодателските организации са подкрепили идеите на кандидатпрезидентската двойка да има 
"стрестестове" на законите, които засягат икономиката. „Ще се радвам, ако имам възможност да работя с тези бизнес-
организации, за да можем да определим показателите и индикаторите заедно и да определим кой закон става и кой - 
не, без да изненадваме нито парламента, нито правителството," отбеляза тя. 
От своя страна председателят на АИКБ Васил Велев изрази подкрепа на идеята на Кунева да се правят стрестестове на 
нормативните актове, които биха засегнали бизнес средата. „Българският бизнес трябва да бъде реабилитиран. Той 
няма нужда от помощта на държавата. Той има нужда да не му се пречи", подчерта той. 
Шефът на БТПП Цветан Симеонов каза, че редица тези на президентската двойка Кунева-Христов съвпадат с вижданията 
на бизнеса и каза, че не бива да се поддържа огромна президентска администрация. 
По думите й тази среща е много важен разговор и изключително добър сигнал. От трите организации също заявиха, че 
срещата е била полезна и приветстваха намерението да бъдат привличани за консултации при вземане на решения. 
След срещата с бизнес организациите Кунева сподели, че е обнадеждена за гражданското общество. „Не може 
политическото в България да се изчерпва само с партиите и не може институциите да се изчерпват сами със себе 
си. Те трябва да дадат глас на хората, защото това всъщност е демокрация - гласа на хората", каза още тя. 
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√ Кунева се тюхка: Закъснява Бюджет 2012 
http://www.dnes.bg/prezidentski-novini/2011/10/10/kuneva-se-tiuhka-zakysniava-biudjet-2012.130908 
Кандидатът за президент Меглена Кунева се разтревожи, че бюджет 2012 закъснява заради изборите. 
"Това е недопустимо, избори не се произвеждат за първи път", коментира тя пред журналисти след среща с 
ръководствата на Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата и Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. 
Кунева обеща, че ако тя и кандидатът за вицепрезидент Любомир Христов получат подкрепа и спечелят изборите, 
президентството ще бъде институцията, която ще изисква отчет как се харчат парите на хората, при какви условия и с 
каква ефективност. 
"Моят ангажимент е, че гласът на хората, които правят бизнес, ще бъде чут и няма да замитаме проблемите под 
килима", допълни тя. 
Кунева посочи, че работодателските организации са подкрепили идеите на кандидатпрезидентската двойка да има 
"стрестестове" на законите, които засягат икономиката. 
"Ще се радвам, ако имам възможност да работя с тези бизнес-организации, за да можем да определим показателите и 
индикаторите заедно и да определим кой закон става и кой - не, без да изненадваме нито парламента, нито 
правителството", отбеляза Кунева. 
Тя определи срещата като много важен разговор и изключително добър сигнал. 
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√ Меглена Кунева: Внасянето на бюджета за догодина закъснява недопустимо 
http://www.mediapool.bg/%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-
%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0-
%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-
%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%8A%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0-
%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE-news184943.html 
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Недопустимо закъснява бюджетът заради изборите, смята независимият кандидат за президент Меглена Кунева, която 
се срещна с ръководствата на работодателските организации БСК, БТПП и Асоциацията на индустриалния капитал, 
предоха от нейния предизборен офис. 
Кунева обеща, че ако тя и кандидатът за вицепрезидент Любомир Христов получат подкрепа и спечелят изборите, 
президентството ще бъде институцията, която ще изисква отчет как се харчат парите на хората, при какви условия и с 
каква ефективност. Моят ангажимент е, че гласът на хората, които правят бизнес, ще бъде чут и няма да замитаме 
проблемите под килима, допълни тя. 
Според Кунева работодателските организации са подкрепили идеите на кандидат-президентската двойка да има "стрес 
тестове" на законите, които засягат икономиката. 
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√ Меглена Кунева подкрепи искането на бизнеса за повече прозрачност на публичните разходи 
http://pressclub.bg/vote2011/president2011/20111010/news-56731 
„Ние представляваме тези, които все още вярват, че в България може да се живее сравнително добре и които 
възпитават децата си в идеологията на хубавата българска поговорка „Който не работи, не трябва да яде”. По пътя на 
прехода ние изгубихме част от ценностите, но вярвам, че Президентската институция има своите възможности за 
промяна в обществото и е достатъчно висока трибуна, от която да бъдат лансирани идеи за промяна”. 
С тези думи председателят на УС на БСК Сашо Дончев откри днешната среща на трите национално представителни 
работодателски организации – Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара 
(БСК) и Българска търговско-промишлена палата (БТПП), с кандидатпрезидентската двойка Меглена Кунева – Любомир 
Христов, издигната от Инициативен комитет. Това е първата от поредицата срещи с кандидатите за президент на Р 
България, инициирани от трите бизнес и работодателски организации, – съобщи Пресслужбата на БСК. 
Меглена Кунева и Любомир Христов представиха основните акценти от своята политическа платформа, като поставиха 
акцент върху прозрачността на публичните финанси, вкл. формирането и управлението на държавния бюджет, 
прекратяване практиката за забавяне възстановяването на ДДС и другите плащания към бизнеса от страна на 
администрацията, подобряването на бизнес климата и конкурентоспособността на икономиката. Специално внимание 
бе обърнато върху прекъснатата връзка между бизнеса и образователната система, довела до парадокса да има висока 
безработица и, успоредно с това – да липсва качествена работна ръка. 
„Ако по един закон няма изготвена оценка на въздействието, ще налагам вето”, категорична бе г-жа Кунева и допълни: 
„Виждам Президентската институция като място, от което трябва да се упражнява широк мониторинг върху 
ефективността на останалите институции”. 
Кандидатът за вицепрезидент Любомир Христов направи кратък анализ на икономическата картина в страната, в 
контекста на световните тенденции и проблеми. Той изрази тревога, че малкият ръст на БВП през 2010 г. не е довел до 
ръст на заетостта, а тъкмо обратното – до увеличаване на безработицата. Според него, основна причина за този ефект е 
стремежът да се контролира дефицитът не чрез намаляване на публичните разходи, а чрез финансова репресия. В тази 
връзка г-н Христов апелира за преструктуриране и намаляване на публичните разходи до 32-33%, повишаване на 
конкурентоспособността чрез конкретни мерки и стартиране на бюджетната процедура за 2013 г. още в началото на 
2012 г., като се започне „от бял лист” – всеки разход трябва да е обоснован и да има ясни параметри за оценка на 
изпълнението му. „Вместо да ограничаваме разходите на администрацията, увеличаваме разходите на бизнеса, а това 
прави всички нас по-бедни”, категоричен бе кандидатът за вицепрезидент. „На запад фалират банки, у нас фалират 
техните клиенти”, заключи Любомир Христов. 
В отговор, изпълнителният председател на БСК Божидар Данев заяви: „Чукате на отворена врата! Повтаряте нашите 
тези! Отдавна искаме задължителна оценка на въздействието на законите. Настояваме за прозрачност на бюджета. 
Настояваме за намаляване на административната и данъчната тежест върху бизнеса. Протестираме срещу 
необоснованото повишаване на таксите и другите плащания. Очакваме реформи в сферата на образованието, пазара на 
труда, здравеопазването, пенсионното дело, бизнес средата”. 
„Не само сме съгласни с казаното от Вас, но нещо повече – това са наши искания и виждания”, подчерта 
и председателят на АИКБ Васил Велев. Той отправи към г-жа Кунева въпрос относно ролята й в процеса на преговори за 
присъединяване на страната ни към ЕС и, по-конкретно – за кратките преходни периоди при норми, над средните за ЕС. 
„Не беше ли възможно това да не се случи?”, попита Васил Велев. 
В отговор кандидатът за президент изрази позиция, че не при предприсъединителния процес, а именно сега България е 
в позиция, в която може да преговаря. „Сега сме наистина на масата на преговорите и трябва да ползваме всички 
възможности, за да отстояваме националните си интереси”, категорична бе г-жа Кунева. Тя изрази недоумение, че в 
предприсъединителния процес много повече се е говорело в публичното пространство за хода на преговорите, 
отколкото сега, когато България действително може да въздейства върху общоевропейските решения. 
„Потвърдихте някои от нашите констатации”, сподели в хода на разговора председателят на БТПП Цветан Симеонов. 
Като пример той посочи изразеното преди това от Любомир Христов мнение, че контролните органи пресират изрядния 
бизнес, вместо да гонят този в сивия сектор. Друг пример е липсата на административна реформа и високите публични 
разходи. Г-н Симеонов постави въпрос за ролята на Президентската институция за външната политика на страната и, по-
конкретно за защита  на националните позиции на ниво Европейски съюз. В леко шеговит тон, г-н Симеонов постави и 
темата за жените в политиката и в икономиката. 

http://pressclub.bg/vote2011/president2011/20111010/news-56731


Не на шега, г-жа Кунева сподели, че темата за жените в обществото е много сериозна и тежка. „Жените изхранват 
семействата днес – те работят в чужбина, за да издържат децата и родителите си”, каза кандидатът за президент и 
предложи специален дебат именно по тази тема. 
„Кой е най-големият урок, който икономистите трябваше да научат от катастрофиралия социализъм?”, попита риторично 
в края на разговора председателят на БСК Сашо Дончев и даде отговор: „Моделът на социализма не сработи, поради 
голямата роля на държавата. Този урок трябва да бъде ясен за всички нас”, каза г-н Дончев. Той цитира думите на 
бившия американски президент Роналд Рейгън – „Държавата не е решението – държавата е проблемът”, и сподели, че 
веднага след изборите БСК ще повдигне въпроса за прозрачността на бюджетната процедура, като ще настоява зад 
всеки лев да стои обосновка и цел, а изпълнението на поставените цели трябва да са публично достояние и да има 
непрекъснат мониторинг и отчет. „Не може с публични средства държавата да открива субсидирани некачествени 
работни места, за да си гарантира електорат”, заключи председателят на БСК. 
 
economynews.bg 
 
√ Меглена Кунева се срещна с бизнеса 
http://www.economynews.bg/%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-
%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%BD%D0%B0-
%D1%81-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-news25760.html 
Председателят на УС на БСК Сашо Дончев даде старт на три поредни срещи между национално представителни 
работодателски организации – Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара 
(БСК) и Българска търговско-промишлена палата (БТПП) с кандидатпрезидентските двойки. Днес бе срещата с двойката 
Меглена Кунева - Любомир Христов, издигната от Инициативен комитет.  
Меглена Кунева и Любомир Христов представиха основните акценти от своята политическа платформа, като поставиха 
акцент върху прозрачността на публичните финанси, вкл. формирането и управлението на държавния бюджет, 
прекратяване практиката за забавяне възстановяването на ДДС и другите плащания към бизнеса от страна на 
администрацията, подобряването на бизнес климата и конкурентоспособността на икономиката. Специално внимание 
бе обърнато върху прекъснатата връзка между бизнеса и образователната система, довела до парадокса да има висока 
безработица и, успоредно с това – да липсва качествена работна ръка. 
„Ако по един закон няма изготвена оценка на въздействието, ще налагам вето”, категорична бе Кунева и допълни: 
„Виждам Президентската институция като място, от което трябва да се упражнява широк мониторинг върху 
ефективността на останалите институции”. 
Кандидатът за вицепрезидент Любомир изрази тревога, че малкият ръст на БВП през 2010 г. не е довел до ръст на 
заетостта, а тъкмо обратното – до увеличаване на безработицата. Според него, основна причина за този ефект е 
стремежът да се контролира дефицитът не чрез намаляване на публичните разходи, а чрез финансова репресия. Той 
апелира за преструктуриране и намаляване на публичните разходи до 32-33%, повишаване на конкурентоспособността 
чрез конкретни мерки и стартиране на бюджетната процедура за 2013 г. още в началото на 2012 г., като се започне „от 
бял лист” – всеки разход трябва да е обоснован и да има ясни параметри за оценка на изпълнението му. „Вместо да 
ограничаваме разходите на администрацията, увеличаваме разходите на бизнеса, а това прави всички нас по-бедни”, 
категоричен бе кандидатът за вицепрезидент. „На запад фалират банки, у нас фалират техните клиенти”, заключи 
Любомир Христов. 
Председателят на АИКБ Васил Велев попита Меглена Кунева за ролята й в процеса на преговори за присъединяване на 
страната ни към ЕС и, по-конкретно – за кратките преходни периоди при норми, над средните за ЕС. „Не беше ли 
възможно това да не се случи?”, попита Васил Велев.  
В отговор кандидатът за президент изрази позиция, че не при предприсъединителния процес, а именно сега България е 
в позиция, в която може да преговаря. „Сега сме наистина на масата на преговорите и трябва да ползваме всички 
възможности, за да отстояваме националните си интереси”, категорична бе Кунева. Тя изрази недоумение, че в 
предприсъединителния процес много повече се е говорело в публичното пространство за хода на преговорите, 
отколкото сега, когато България действително може да въздейства върху общоевропейските решения. 
„Потвърдихте някои от нашите констатации”, сподели председателят на БТПП Цветан Симеонов. Като пример той посочи 
изразеното преди това от Любомир Христов мнение, че контролните органи пресират изрядния бизнес, вместо да гонят 
този в сивия сектор. Друг пример е липсата на административна реформа и високите публични разходи. Симеонов 
постави въпрос за ролята на Президентската институция за външната политика на страната и, по-конкретно за защита на 
националните позиции на ниво ЕС. 
 
today.actualno.com 
 
√ Кунева тревожна за бюджета 
http://today.actualno.com/news_363518.html 
Кандидатът за президент Меглена Кунева изрази тревога, че бюджет 2012 закъснява заради изборите. 
Това е недопустимо, избори не се произвеждат за първи път, коментира тя пред журналисти след среща с ръководствата 
на Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата и Асоциацията на индустриалния капитал в 
България. 

http://www.economynews.bg/%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%BD%D0%B0-%D1%81-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-news25760.html
http://www.economynews.bg/%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%BD%D0%B0-%D1%81-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-news25760.html
http://www.economynews.bg/%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%BD%D0%B0-%D1%81-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-news25760.html
http://today.actualno.com/news_363518.html


Кунева обеща, че ако тя и кандидатът за вицепрезидент Любомир Христов получат подкрепа и спечелят изборите, 
президентството ще бъде институцията, която ще изисква отчет как се харчат парите на хората, при какви условия и с 
каква ефективност. 
Моят ангажимент е, че гласът на хората, които правят бизнес, ще бъде чут и няма да замитаме проблемите под килима, 
допълни тя. Кунева посочи, че работодателските организации са подкрепили идеите на кандидатпрезидентската двойка 
да има "стрестестове" на законите, които засягат икономиката. Ще се радвам, ако имам възможност да работя с тези 
бизнес-организации, за да можем да определим показателите и индикаторите заедно и да определим кой закон става и 
кой - не, без да изненадваме нито парламента, нито правителството, отбеляза Кунева. 
Тя определи срещата като много важен разговор и изключително добър сигнал. От трите организации също заявиха, че 
срещата е била полезна и приветстваха намерението да бъдат привличани за консултации при вземане на решения. 
Работодателските структури и кандидатпрезидентската двойка Кунева-Христов са на едно мнение и по въпроса за 
"стрестестове" на нормативни актове, както и че не бива да се поддържа огромна президентска администрация. 
 
***  
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Класа 
 
√ Търговци надуват цените на стоките до 113% 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/183233_%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8+%D0
%BD%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BD%D0
%B0+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B4%D0%BE+113%25 
За редица продукти цената от производителя до потребителя нараства от 30% до 113%, което е в резултат на действията 
на търговците. Това заяви Славчо Петров, председател на Федерацията на независимите синдикати в хранително-
вкусовата промишленост, по време на пресконференция на тема „На кого плаща българският потребител?“. Той посочи 
като пример цената на малотраен колбас, чиято продажна цена в магазина е 6,25 лв. за кг (без ДДС), докато 
производителят е получил едва 3,47 лв. Същевременно търговските вериги, супермаркети и магазини така разпределят 
добавената стойност на продуктите, че тя е изцяло в тяхна полза, докато българският бизнес е поставен до стената, 
коментира Евгени Иванов, председател на инициативния комитет за честна търговия, обединяващ производители от 
всички браншове на хранително-вкусовата промишленост, с близо 1400 предприятия и над 240 хил. работници. По 
думите му България е единствената европейска държава, членка на общността, която няма адекватен закон за защита от 
натиска и диктата на големите търговски вериги, чието влияние все повече се разраства.  
Според българските производители резултат на този натиск е появата на пазара на продукти с ниско качество, което е 
във вреда на потребителите. От инициативния комитет заявиха, че стоките, които отделните вериги пускат като 
собствени марки, или т. нар. бели стоки, са „голям удар срещу производителите“. Те предложиха контролните органи от 
Агенцията по безопасност на храните да проверяват какво има и по щандовете в магазините, а не само в 
производствените фирми. 
Забавените до 2- 3 месеца плащания към доставчиците на практика са безлихвен кредит към чуждите търговци, а парите 
на българския потребител се насочват не в националния бюджет, а в чужди икономики, коментира Мариана Кукушева, 
председател на Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите в България. По думите й търговските вериги 
притежават огромна пазарна сила, злоупотребяват с нея и изземват по-голямата част от печалбите на предприятията, 
като ги обричат на мизерно съществуване. В резултат на това заетостта и възнагражденията не растат, а инвестициите и 
потреблението спадат. Търговските вериги убиха малкия и средния бизнес чрез картелни споразумения и 
монополизация на пазара, категорична е Кукушева.  
От инициативния комитет приканиха правителството и парламента да последват примера на останалите европейски 
държави и да приемат законодателство за забрана на злоупотребата със значителна пазарна сила. Представителите на 
хранително-вкусовия бранш дори обвиниха законотворците в България, че лобират в полза на търговските вериги. 
Според статистиката, която бе представена вчера, едва 30% от стоките във веригите са произведени в България. За 
разлика от останалите европейски държави, където долната граница е 51% национална продукция. При това почти 
всички страни - членки на ЕС, приеха закони за възстановяване на баланса между производителите и търговските 
вериги.  
Като инициатори на проектозакон, който да регламентира взаимоотношенията по веригата производител-доставчик- 
търговeц, представителите на хранително-вкусовия бранш у нас заявиха, че са крайно недоволни от предложения от 
експертите на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) вариант, представляващ изменение на 
Закона за защита на конкуренцията. Според тях той изцяло игнорира основните искания на българския бранш, 
включително и с отказа да се регламентират отложените плащания на търговските вериги, с което изцяло обслужва 
техния интерес. Доставчиците настояват и за лимитиране на всички видове търговски отстъпки, бонуси и други 
начисления, налагани от търговците. От инициативния комитет предупредиха, че ако държавата не влезе спешно в 
ролята си на регулатор, производителите в България ще прибегнат и до протести. 
 
√ Износът на България забавя темпа на растеж до 34% 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/183229_%D0%98%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8A%D1%82+%D0%BD%D0
%B0+%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D1%

http://www.klassa.bg/news/Read/article/183233_%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B4%D0%BE+113%25
http://www.klassa.bg/news/Read/article/183233_%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B4%D0%BE+113%25
http://www.klassa.bg/news/Read/article/183233_%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B4%D0%BE+113%25
http://www.klassa.bg/news/Read/article/183229_%D0%98%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8A%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B6+%D0%B4%D0%BE+34%25
http://www.klassa.bg/news/Read/article/183229_%D0%98%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8A%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B6+%D0%B4%D0%BE+34%25


8F+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B6+%D0
%B4%D0%BE+34%25 
От януари до август България е изнесла общо стоки и услуги към ЕС и трети страни на стойност 25,7 млрд. лв. Това 
означава ръст от 34 на сто спрямо същия период на миналата година. Вносът пък е за 28,2 млрд. лв. и се е увеличил с 
20,3%, показаха данни на НСИ, публикувани вчера. Така външнотърговското ни салдо излиза на минус 2,49 млрд. лв., 
което е с 1,75 млрд. по-малко от салдото за първите осем месеца на 2010 г. След елиминиране на разходите за 
транспорт и застраховки при внос на стоки сметката също в отрицателна - 1,13млрд. лева. Въпреки двуцифреното темпо 
на ускоряване на износа той все пак забавя темп – до средата на годината отчитахме 50% ръст.  
Само за август общият износ е за 3,3 млрд. лв. и нараства с 15,1% на годишна база, а вносът с 13% до 3,4 млрд. лв. Така 
търговското салдо отново свети в червено с 131,6 млн. лв. Припомняме, че през юли България успя да реализира 
рекорден месечен износ от 3,59 млрд. лв., което бе ръст от 21%; вносът бе за 3,49 млрд. лв., а търговският ни баланс бе 
на излишък с 99 млн. лв. за първи път в последните три години.  
От началото на годината експортът ни постоянно расте – през януари темпът бе рекордно висок – със 72%, през 
февруари – с 46,5%, през март – с 49,9%. От април до сега обаче се забелязва тенденция за забавяне на темпото – тогава 
експортът ни е растял с 35,4%, а през май – с 35,7%. През юни растежът е бил 12,7 на сто.  
Към трети страни за първите осем месеца на годината сме изнесли стоки и услуги за 9,8 млрд. лв., или с 32,8% повече 
спрямо същия период на предходната година. Основните ни търговски партньори са Турция, Сърбия, Русия, Македония, 
Китай, Украйна и САЩ, които формират 53,7% от експорта за трети страни. Значително нараства износът за ЮАР, Канада 
и Украйна. Най-голям спад е отчетен към Сирия, Сингапур, Перу и Виетнам. 
През периода януари - юли 2011 г. износът на страната към ЕС се е увеличил с 38,2% спрямо същия период на 
предходната година и достига 13,8 млрд. лева. Основните търговски партньори на България са Германия, Румъния, 
Италия, Гърция и Белгия, които формират 67,6% от експорта към ЕС. Най-значително нарастване се наблюдава към 
Малта, Португалия и Дания. Спад е регистриран при стоките, изнесени за Словения и Словакия. 
 
Вестник Пари 
 
√ От 2012 г. страните със свръхдефицит ще плащат глоби 
http://pari.bg/static/pdf/pages/04.pdf 
 
√ Износът продължава да расте с бързи темпове 
http://pari.bg/static/pdf/pages/05.pdf 
 
Вестник Дневник 
 
√ Европа губи време в борбата с кризата 
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/10/10/1173721_evropa_gubi_vreme_v_borbata_s_krizata/ 
Лидерите на еврозоната имат само няколко седмици, за да избегнат икономическата катастрофа. Затова трябва да 
извадят "голямата базука" и да разрешат проблемите на дълговата криза. Това предупреди в интервю за "Файненшъл 
таймс" премиерът на Великобритания Дейвид Камерън. 
Той призова лидерите на Франция и Германия да преодолеят различията си и до края на годината да приемат 
решителен план с мерки за отстраняване на несигурността, която по думите му има смразяващ ефект върху световната 
икономика. 
Мерките според него трябва да включват бързо решение за дълга на Гърция, увеличаване на спасителния фонд над 440 
млрд. евро, по-активна роля на МВФ, реформа на единния пазар и подобряване на управлението на еврозоната. 
"Файненшъл таймс" припомня, че за цялостен план, определян като базука, агитираше и бившият американски 
министър на финансите Хенри Поулсън. 
Вместо да се активизират, лидерите на ЕС вчера отложиха с една седмица срещата си на върха, която трябваше да се 
състои на 17 и 18 октомври. На нея ще се обсъждат мерките срещу дълговата криза и проблемите на Гърция. Според 
източници на "Ройтерс" сред причините за отлагането е, че инспекторите от т.нар. тройка (ЕС, Европейската централна 
банка и МВФ) все още не са представили доклада си за ефективността на мерките, приети от Гърция. 
Председателят на Европейския съвет Херман ван Ропой заяви, че това отлагане ще позволи да се завърши цялостната 
стратегия за дълговата криза в еврозоната. В началото на ноември в Кан предстои среща на върха на Г-20 и расте 
натискът над европейските и световните лидери дотогава да се намери решение, което да успокои пазарите. 
В опит да повдигнат духа в ЕС преди срещата на Г-20 председателят на Европейския съвет Херман ван Ромпой и 
ръководителят на Еврокомисията Жозе Мануел Барозу заявиха: "Европейският съюз трябва да докаже, че може да 
действа, но и чуждестранните правителства следва да дадат своя принос за справяне с кризата в еврозоната, рисковете 
не идват само от Европа, а и от други икономики." 
 
Вестник Сега 
 
√ МФ отчете стабилност при влошаващи се параметри 
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=10273&sectionid=3&id=0000602 
Финансовото министерство видя добра новина във влошаващите се индикатори за добро управление на България, 
отчитани от Световната банка. В опит да докаже, че страната ни се представя добре спрямо други 15 европейски 
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държави, ведомството представи стари данни за 2009 година без никакво сравнение с предходни периоди. В същото 
време данните за 2010 година са по-лоши спрямо тези за 2009-а, макар и с малко, а като цяло има отстъпление спрямо 
предни години. 
Проектът на Световната банка Worldwide governance indicators представя данни за 213 икономики по 6 показателя за 
добро управление - "Граждански свободи и отчетност", "Политическа стабилност и отсъствие на насилие", "Ефективност 
на публичния сектор", "Качество на регулаторната рамка", "Правоприлагане" и "Контрол върху корупцията". Тези 
индикатори според МФ могат да се използват като показателни за фискалната уязвимост, заедно с движението на 
цените. Така за 2009 година страната ни е представена като стабилна държава, защото по повечето показатели на СБ има 
положителна оценка. 
Проверка на "Сега" показа, че данните за 2010 година се влошават, макар и незначително, а по някои критерии има 
видимо отстъпление спрямо предходни периоди. Така например през 2010 година оценката за "Граждански свободи и 
отчетност" е 0,49 (при минимум -2,5 и максимум 2,5) срещу 0,53 за 2009 г. Леко влошени през 2010-а спрямо 2009-а са и 
оценките за ефективност на публичния сектор (съответно 0,01 и 0,06), за правоприлагане ( -0,08 срещу -0,05), за качество 
на регулаторната рамка (0,61 срещу 0,62 ). С малко се подобрява контролът върху корупцията (-0,18 за 2010 г. срещу -
0,22 за 2009 г.) и политическата стабилност (0,38 за 2010 г. при 0,37 за 2009 г.). Сравнителните данни за периода 1996-
2010 г. показват, че по ефективност на публичния сектор България е имала най-висока оценки през 2004-та и 2005 
година, за правоприлагане - през 2009-а, за качество на регулаторната рамка - през 2004-та и 2008-а, за контрол върху 
корупцията - през 2004-та и 2005 г. Политическата стабилност е била най-висока през 1998 година. 
Вчера от финансовото министерство не обясниха защо са използвани данни за 2009 година, когато има налична 
информация и за 2010 година. Не е ясно и на какъв принцип са избрани 15-те държави, с които България се сравнява. 
Сред тях попадат източноевропейски страни, Великобритания, Италия, Испания, Португалия, Белгия, Хърватия. 
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√ Парите на България 
http://money.bg/news/id_88872085/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8
A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F 
БВП на България по тримесечия отбелязва плаха и неустойчива динамика, но все пак позитивна. Лошата новина е 
последователното реално намаляване на инвестициите. За последните две и половина години реалният спад на 
капиталообразуването в основен капитал (годишен, на тримесечна база) е средно по над 15% (Фигура 1). Подобна 
тенденция при технологичното състояние на българската икономика е повече от тревожна и има (и ще има) неприятни 
дългосрочни последствия. 
Логичният въпрос е защо инвестициите в българската икономика намаляват така драстично и за продължителен 
период от време. За декадата след катастрофалните за България 1996-1997 г. и особено около и след приемането на 
страната в ЕС притокът на чуждестранен капитал бе основен източник на инвестиции. Вътрешните спестявания се 
колебаеха около 12-14% от БВП, докато нормата на натрупване достигаше рекордни висини близо до 40%-товата 
граница. Притокът на чуждестранен капитал в страната намаля драстично и е логично намаляването на инвестициите да 
се свързва с този факт. Числата от платежния баланс на страната (към м. септември, 2011 г.) обаче говорят и за нещо по-
различно. 
В Таблица 1 е показано презграничното движение на финансови ресурси, притежавани от резиденти, по полугодия и по 
две позиции: (1) направени портфейлни инвестиции в чужбина (портфейлни инвестиции, активи) и (2) Изнесена валута 
във вид на депозити в чужбина (валута и депозити, активи). Общо за последните две години и половина по тези две пера 
резиденти са изнесли местна валута в размер на 2.3 млрд. EUR, т.е. средногодишно по повече от 900 млн.EUR. Ако тези 
пари не бяха изнесени в чужбина, инвестициите в страната за този период биха били с поне 10% повече. 
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