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Вестник Класа 
 
√ Режат от парите на МВР, дават повече за култура, образование и спорт 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/183344_%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%82+%D0%BE%D1%82+%D0%BF%D0
%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%9C%D0%92%D0%A0%2C+%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0
%D1%82+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83
%D1%80%D0%B0%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%
B8+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 
В бюджета за 2012 г. се предвижда да бъдат преориентирани пари от сектор сигурност към други сектори в по-тежко 
състояние като културата, образованието и спорта. Това заяви финансовият министър Симеон Дянков по бТВ вчера. Като 
цяло парите за култура ще бъдат увеличени към 10-15 %, ще има и повече пари за спорта. Според него именно това е 
националната сигурност на страната - здрави и образовани деца. Дянков даде да се разбере, че не съществуват 
противоречия между него и министър Цветан Цветанов и те вече са разговаряли по тези проблеми преди започването на 
предизборната кампания и излизането на МВР шефа в отпуск.  
Бюджетът за 2012 година като обща рамка ще е същият като този за 2011 г., обеща още финансист №1. Предвижда се 
икономическият ръст да бъде 2,5%. Това е второ намаление на прогнозата му, след като само преди месец тя бе 
редуцирана от 4,2% на 3%. 
През следващата седмица проектобюджетът ще се обсъди с различните министерства, със социалните партньори, а до 
началото на ноември ще е минал през Министерския съвет и ще е в Народното събрание, както е по закон, обеща 
Дянков. Финансовото министерство очаква и окончателната икономическа прогноза за следващата година, която е 
особено важна заради ситуацията в Европа. 
Дянков бе катогеричен, че няма да има намаление на заплати и пенсии у нас, както в други европейски страни, но и 
чиновниците да не се надяват на 13-а заплата. „Не е и редно да имат. Когато отиват на работа се подписват за 12 заплати 
и трябва да получават толкова. Така че, докато аз съм финансов министър, 13-а заплата за държавни чиновници няма да 
има“, подчерта вицепремиерът. „Що се отнася до коледните надбавки за пенсионерите там нещата стоят по друг начин. 
Ще следим внимателно бюджета в началото на ноември. Ако не се усети при нас забавянето, което има в Европа, може 
да отпуснем коледни надбавки за пенсионерите“, уточни той. 
Финансовият министър коментира и неправомерно взиманите помощи от социално слаби хора. „Явно, че социалната ни 
политика трябва да се прецизира още. От миналата година вече има закон, който казва, че социално слабите трябва да 
работят поне 4 часа на ден. За мен като част от дясно правителство е важно да не се дават социални помощи просто 
така, а да се полага някакъв труд“, коментира Дянков.  
Той разкритикува централното ръководство на Националната агенция за приходите за неефективните проверки на 
хората с необяснимо богатство и обеща след изборите да бъдат оповестени имената на известни хора, които дължат 
пари на хазната. Не посочи конкретни имена, но уточни, че те са от секторите енергетика, зърнения и захарния бизнес.  
Като слабост в работата на данъчните Дянков посочи, че досега не са правили проверки на групи фирми от различни 
сектори, свързани с един и същ собственик. И даде пример с Христо Ковачки, за когото е установено, че дължи на 
бюджета близо 200 млн. лв. Финансовият министър съобщи, че вече се подготвя анализ, от който „до края на годината 
ще излязат и други фигури, за които се знае, че имат собственост, и се вижда, че не биха могли да я придобият“. 
 
Вестник Труд 
 
√ Учителите и проектите на ЕС намалили безработицата 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1072958 
Противно на очакванията регистрираните безработни през септември са намалели до 9,4% при 9,6% през август. 
От Агенцията по заетостта (АЗ) съобщиха, че в бюрата по труда са регистрирани 309 971 души. 
Според експертите й две са основните причини безработицата да отбележи спад, макар че периодът на сезонната 
заетост приключва през септември. Първата е началото на учебната година. Много преподаватели, които са били на 
борсата, са намерили работа в различни звена на средното образование. Вторият фактор е т. нар. субсидирана заетост и 
по-специално проектът “Развитие” на социалното министерство. Той започна в края на м. г. , но набра сила в средата на 
тази, когато завърши обучението на първите групи безработни и те бяха наети от фирми, поръчали подготовката им. 
Схемата, която разполага с 250 млн. лв., е с европейско финансиране (част от Оперативната програма “Развитие на 
човешките ресурси”). 
До края на 2013 г. по нея трябва да бъдат квалифицирани близо 65 000 безработни, от които 52 000 да бъдат наети от 9 
до 12 месеца по предварителни заявки на бизнеса. Заплатите им се поемат от държавата. През септември т. г. по 
схемата “Развитие” са били обявени 1907 работни места. 
Анализите на агенцията показват, че повече от половината от новорегистрираните безработни - 16 320 души (53%), са 
освободени от частния сектор. 
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По браншове най-много са от търговията (4952) и от преработващата промишленост (4624), следвани от държавното 
управление (1888). Работа са започнали почти 18 000 души, като 42% от тях са специалисти. 
 
Вестник Дневник 
 
√ БДЖ се разпада 
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/10/11/1174585_bdj_se_razpada/ 
Състоянието на "Български държавни железници" (БДЖ) продължава да се влошава, а рисковете пред дейността им се 
увеличават. Във вторник стана ясно, че дружеството ще загуби 25 електрически мотриси "Сименс Дезиро", които са 
половината от най-новите му влакове. Причината - заемите, с които са закупени, не се погасяват и банката кредитор е 
започнала процедура по продажбата им, тъй като машините са залог по тях. 
Загубата им ще доведе до разреждане и промяна на разписанията по едни от най-натоварените крайградски жп 
маршрути. Това ще затрудни още повече и една от основните задачи на новото ръководство на железниците - да 
увеличи приходите. 
Което пък е условие компанията да получи мостово финансиране от държавата преди големия заем от 480 млн. лв. от 
Световната банка. Една от възможностите за допълнителни приходи беше продажбата на старо оборудване. Само преди 
дни обаче стана ясно, че липсват над 600 товарни вагона. 
Електрическите влакове "Сименс Дезиро" бяха купени през 2005 г. със заем за 156.5 млн. евро от германската банка KfW 
и са залог по него заедно с хале във Варна и четири почивни бази. "Банката вече изпрати писмо до БДЖ, че ще търси 
купувач за мотрисите и активите, с които е обезпечен кредитът за купуването им", каза за "Дневник" директорът на 
държавното дружество Йордан Недев. 
Според него БДЖ не може да направи нищо, за да запази влаковете, тъй като за да се случи това, трябва да се платят 
просрочените вноски по кредита към KfW, а при сегашното финансово състояние на компанията това било невъзможно. 
БДЖ не плаща и другите си заеми - по два от тях са заложени 8250 товарни вагона от общо около 11 хил., с които 
компанията разполага. 
Евентуалното им вземане от страна на банките на практика ще доведе до спирането на товарните превози, които от 
миналата седмица са в процедура по приватизация. Като залог по банков кредит са ипотекирани и 25 дизелови 
мотрисни влака, както и 13 локомотива. 
 
√ От банките отчитат: Кредитите по JEREMIE разбудиха малкия бизнес 
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/10/11/1174397_ot_bankite_otchitat_kreditite_po_jeremie_razbudiha/ 
Интересът към кредитите по инициативата JEREMIE е голям, но все още запитванията са повече от одобрените или 
усвоените заеми. Има интерес от всички сектори на икономиката, като изваждането на някои отрасли от обхвата на 
програмата като селското стопанство е причина за по-малкия брой подадени искания. 
Друга обективна причина затова до този момент е краткият срок от реалния старт на инициативата – началото на 
септември. Това показват наблюденията на банките, отпускащи кредити по гаранционната схема на JEREMIE, след 
допитване на "Дневник". 
Договорът между петте банки и Европейския инвестиционен фонд за кредитиране на малки и средни предприятия по 
инициативата беше подписан в средата на юли тази година. Петте кредитни институции са Уникредит Булбанк, ОББ, 
Райфайзенбанк, СИБанк и Прокредит банк. 
Предимството на тези кредити е, че се отпускат при облекчени условия за обезпеченията (с до 50%), тъй като 
Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), който управлява средствата по JEREMIE, покрива загуба от 80% за всеки 
отделен кредит, в случай че не бъде върнат. 
Размерът на заемите е различен в отделните банки, както и лихвата, при която се договарят и отпускат средствата. В 
общи линии тя е с около 2-3 процентни пункта по-ниска от средното за пазара ниво, което е около 10% годишна лихва за 
инвестиционен заем за малко или средно предприятие. 
Наблюденията на различните банки са сходни. От Уникредит Булбанк обясниха, че на този етап интересът на 
потенциалните кредитополучатели е удовлетворителен, като все още е изразен в запитвания и предварителни 
консултации. 
"Като че ли напоследък се избистри схващането за инициативата и ако в първите дни тя се възприемаше основно като 
възможност за финансиране при по-благоприятни лихвени условия, напоследък вече се приема чрез главната й 
характеристика - осигуряване на значително по-нисък размер на обезпеченост от страна на кредитополучателите от 
обичайно изисквания от банките", коментира Светлозар Чолаков, старши мениджър "Бизнес клиенти" в банката. 
От СИБанк и Прокредит банк посочиха, че интересът към програмата е голям. В "Прокредит" от старта на инициативата 
са финансирали над 20 инвестиционни проекта. И от Уникредит Булбанк посочват, че имат вече отпуснати кредити, "но 
все още броят на тези, които са в процес на разглеждане, е значително по-висок". 
Заради все още краткия срок от началото на програмата в СИБанк няма усвоени кредити, но има одобрени и такива, 
които се обсъждат и са в подготвителна фаза. Това са основно заеми за производствени фирми и такива занимаващи се с 
търговия на едро, посочват оттам. 
Според СИБанк основен фактор за големия интерес са "атрактивните условия по предлаганите оферти". Оттам отчитат, 
че заявен интерес от фирми към този тип заеми е имало още преди реално банката да започне активно да предлага 
продукта. Тя го стартира от началото на септември, а заявки е имало още след подписване на споразумението в средата 
на юли. 
В общия случай освен облекченията при обезпеченията кредитополучателите имат и други преференции към заема. При 
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петте банки са различни, но като цяло се свеждат до по-ниски или премахнати такси, намалени лихви. И от "Прокредит" 
отчитат, че "клиентите са привлечени както от добрата цена, на която получават финансирането, така и от възможността 
за облекчени условия на обезпечаване". 
От Райфайзенбанк посочиха, че "тъй като програмата стартира отскоро, клиентите все още проучват условията по нея, 
преди да подготвят проектите си". 
По отношение на 
отрасловия профил  
на кредитополучателите по JEREMIE (от програмата са изключени за финансиране строителството и селското стопанство 
– бел. ред.) банките отчитат, че запитвания има от клиенти във всички сектори на икономиката. 
"Към момента изявен интерес има от различни индустриални компании, които възнамеряват да закупят машини и 
оборудване, да построят сгради за собствено ползване, от търговски фирми - за закупуване на транспортни средства, 
пряко свързани с бизнеса им, от медицински центрове - за оборудване", коментираха от СИБанк. 
Запитвания има и от клиенти в сектори, които са ограничени от програмата, например земеделие. В "Прокредит" 
отчитат, че една част от исканията са за проекти, които са били замразени заради икономическата криза. 
"Това е сигнал, че програмата има положителен ефект върху активността на бизнеса и за съживяване на икономиката 
като цяло." Според Светлозар Чолаков кредитополучателите ще са от секторите, чиято дейност се осъществява при 
условията на постоянен инвестиционен процес, т.е. предприятията, имащи за ангажимент текущо да компенсират 
обезценката на активите си. 
Това са основно производствените предприятия, транспорт и др. Банката очаква голям интерес и от предприятията, 
осъществяващи търговия на дребно и търговия на едро, тъй като те формират обичайно около 50% от клиентите на 
банките. 
Що се отнася до качеството на проектите 
и способността на фирмите да отговорят на условията за кредитиране на банките предвид общите икономически 
условия от Уникредит Булбанк посочиха, че на този етап заявените и отклонени искания, като неподходящи при 
условията на инициативата, а не на изискванията на банките за кредитоспособност, са повече от одобрените, предвид, 
че като цяло броят на заявените сделки все още е много малък. 
Прави впечатление и че все още фирмите са предпазливи в новите инвестиции, като преди да вземат решение, 
проверяват много добре възможностите. "Клиентите, с които се срещаме, са основно такива с ясна визия за отражението 
на инвестицията върху печалбата на компанията", коментираха от СИБанк. 
Условията и схемата 
Размерът на заемите, отпускани по JEREMIE, е до 1.875 млн. евро, а за проекти от транспортния сектор - до 937.5 
хил. евро. За всяка банка размерът е различен - в СИБанк и ОББ е до 1.875 млн. евро, Уникредит Булбанк отпуска до 1 
млн. евро, Прокредит банк - до 800 хил. евро. Срокът им е до 6 години. Освен инвестиционни кредитите може да са и 
за оборотни средства, но само ако допълват инвестиционен проект. Стойността на гаранционния фонд по JEREMIE 
е 78 млн. евро. Общият обем заеми, който могат да отпуснат петте банки, е 400 млн. евро. Фондът покрива загуби 
за институциите в размер на 25% от общия кредитен портфейл. Той обаче не осигурява средствата за 
финансиране, банките кредитират с техен ресурс. Срокът на програмата е 30 месеца, който тече от септември 
2011 г. JEREMIE е съвместна инициатива на Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка за 
подобряване на достъпа до финансиране на МСП в Европейския съюз в рамките на структурните фондове за 
периода 2007 - 2013 г. В България JEREMIE се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и се 
съфинансира с 15% от държавния бюджет в рамките на ОП "Конкурентоспособност". 
 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Докато съм министър, няма 13-а заплата 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2011-10-12&article=384958 
До края на мандата на ГЕРБ държавните служители не могат да разчитат на 13 заплата. Вчера финансовият министър 
Симеон Дянков попари надеждите на чиновниците за коледни премии не само за тази година, но и за следващите две. 
"Докато аз съм финансов министър, 13-та заплата за държавни чиновници няма да има", заяви Дянков пред bTV.  
Според него не е редно да има такава заплата. "Когато отиват на работа, те се подписват за 12 заплати и трябва да 
получават толкова", отсече Дянков. Той обаче потвърди, че все пак са възможни коледни добавки за пенсионерите. 
Засега няма разчети, всичко зависило от това дали през октомври и ноември забавянето на европейските икономики ще 
се усети и в България.  
До края на тази седмица ще е готова рамката на бюджета за 2012 г., съобщи Дянков. Тя обаче нямало да бъде по-
различна от тази година. Следващата седмица за последно проектобюджетът ще бъде прегледен с всяко министерство, 
след което ще бъде представен на социалните партньори за обсъждане в тристранката. В началото на ноември 
бюджетът вече ще е минал през Министерския съвет и ще влезе в Народното събрание, поясни Дянков. 
Той потвърди, че ще бъдат орязани пари от сектор Сигурност и пренасочен към здравеопазване, образование, култура и 
спорт.  
По думите му става дума за увеличение на средствата за тези направления с около 10-15%. "Разговарях с министър 
Цветанов преди той да излезе в отпуск за това, че трябва да инвестираме повече пари в тези сектори, които са бъдещето 
на българското общество", обясни Дянков.  
Финансовият министър разкритикува централата на НАП за неефективните проверки на хората с необяснимо богатство. 

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2011-10-12&article=384958


Той обеща след изборите да бъдат оповестени имената на популярни личности, които дължат сериозни пари на 
бюджета.  
"Слабост на НАП е, че досега не са правили проверки на групи фирми от различни сектори, но свързани с един и същ 
собственик", заяви ще Дянков.  
Той даде пример с Христо Ковачки, за който комплексна проверка установила, че дължи на държавата 200 млн. лв. 
Именно защото досега не е бил правен такъв анализ, не е установено и имуществото на Кирил Рашков. Дянков обаче 
защити шефката на бюджетната комисия Менда Стоянова, която 6 години е била шеф на НАП Пловдив. Няма как НАП - 
Пловдив, да види на местно ниво всичките му имоти, ако са регистрирани другаде, каза Дянков. Това трябва да се прави 
в централата на НАП, заяви финансовият министър. 
 


