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Асоциация на индустриалния капитал в България вчера в медиите 
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√ И. Калфин: В период на криза справедливостта е много важна 
http://www.profit.bg/news.php?cid=1&id=84665 
„Трябва да има уважение към тези, които произвеждат и плащат данъци. Темата за ефективността и прозрачността на 
публичните разходи е от първостепенно значение. Не е достатъчно да говорим за разпределението на бюджета, а 
повече трябва да се говори за бюджетните постъпления, в чиято основа стои потреблението и производството." 
Това каза кандидатът за президент на България, издигнат от БСП, Ивайло Калфин на среща с ръководителите на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК) и Българската търговско-
промишлена палата (БТПП). Срещата се проведе днес, 18 октомври 2011 г., в БСК и бе по покана на трите национално 
представителни работодателски организации, информират от БСК. 
Според Калфин погрешно е да организираме и свеждаме цялостната си политика до европейските фондове. „Фондовете 
са призвани да надграждат националната политика, а не обратното", смята кандидатът за президент. Според него, 
липсват стимули и насърчителни механизми за развитие на малките и средни предприятия, а потреблението е свито, 
поради замразяването на доходите. „Икономическата криза преминава в социална, а след това ще премине в 
политическа", прогнозира Ивайло Калфин. 
Като свои приоритети той подчерта качественото образование и прозрачната администрация, като основа за развитие на 
икономиката и създаването на качествени работни места. „В момента липсва предвидимост, администрацията работи 
тежко, бавно и често некомпетентно, инвеститорите бягат, разширява се ножицата между богати и бедни, а средната 
класа изчезва". Така накратко Калфин очерта картината в страната. 
Кандидатът за президент изрази тревога от огромния процент деца, отпадащи от системата на образование. „Това са 
млади български граждани, които трябва да допринасят за развитието на страната, а без образование няма как да го 
направят", категоричен бе той. Друг сериозен проблем, според него, е големият брой безработни висшисти. Решението 
на този проблем, според Ивайло Калфин, е в промяна на начина на финансиране на образованието, което трябва да 
става на база конкретни показатели, вкл. реализацията на студентите, излизащи от съответното висше учебно заведение, 
броят и качеството на научните публикации, връзката с бизнеса и др. 
По-малко, но по-ефективни съвети към президентската институция, които да формират дебат по принципни, важни и 
перспективни въпроси от обществено значение, обеща да създаде Ивайло Калфин, ако спечели вота на избирателите. 
Според него, честата смяна на националните и обществените приоритети е една от ключовите причини да сме 
непрекъснато „на опашката" сред страните от ЕС. 
„Енергетиката е въпрос на външната политика. Трябва да се възползваме от географските дадености и потенциал на 
България и да реализираме всички енергийни проекти, ако не искаме да ни заобиколят", категоричен бе Калфин. Според 
него, енергетиката е една от сферите, в които държавният глава чрез лостовете на външната политика може да оказва 
сериозно въздействие. 
Председателят на БТПП Цветан Симеонов изрази мнение, че трябва да се работи повече за икономизация на външната 
политика. „Всички знаем и виждаме как чужди посланици изтриват килимите на МВнР, ако тяхна фирма има проблеми. 
Бихме искали и нашите представители зад граница да са също толкова активни в отстояването на интересите на 
българския бизнес", каза Цветан Симеонов. Той отправи въпроси към кандидата за президент за това как смята да 
ползва правото си по Конституция за обръщения към парламента, правото си на вето върху законите, както и 
отношението му към реформата в Българската армия. 
„Бих използвал много по-често правото си на обръщения към парламента, за да покажа, че Народното събрание е най-
важната институция в България, като контрапункт на неглежирането й от страна на премиерите", сподели Ивайло 
Калфин. По отношение правото на вето, кандидатът за президент изрази мнение, че е необходимо чрез промяна в 
Конституцията да се въведе изискване за по-голямо мнозинство при гласуване на президентско вето в парламента, 
защото действащите в момента правила в голяма степен обезсмислят упражняването на това право от страна на 
президента. 
„Трябва да се спре да се говори за реформи в армията, за да се стабилизира системата на отбрана", смята Ивайло 
Калфин. Според него, с думата „реформа" практически се маскира думата „съкращение". „И военно-промишленият 
комплекс, и армията трябва да имат повече възможности за развитие, докато в момента Българската армия е сведена до 
охранителни функции в рамките на НАТО-вските мисии", каза Калфин. 
„Имаме сходство в това, че трябва да се мисли за приходната част на бюджета. Необходимо е да не се пречи на бизнеса, 
най-вече - на малките и средни предприятия, защото именно те са гръбнакът на конкурентоспособността", каза 
председателят на АИКБ Васил Велев. Според него, продължава практиката законите да се правят така, че да са удобни за 
администрацията или да преследват откровено лобистки цели. Велев призова за прилагане на умерени форми на 
протекционизъм, както и за активност на президентската институция по отношение на реформите в системата на 
образование. 
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Изпълнителният председател на БСК Божидар Данев отбеляза, че първо трябва да се пристъпи към възстановяване на 
инвестиционното и промишленото потребление и, едва след това може да се говори за възстановяване на гражданското 
потребление. „Налице е сериозен спад на потреблението на суровини и енергийни ресурси, например. Това 
потребление трябва да възстановим, за да тръгне икономиката. Илюзии са тезите на синдикатите, че с увеличение на 
заплатите ще възстановим икономическата среда", каза Божидар Данев. Той призова Ивайло Калфин да поеме 
ангажимент да ползва правото си на вето върху всеки закон, който не е придружен с оценка на въздействието. 
„Необходима е добре функционираща правораздавателна система, трябват ни работещи и прилагани закони. Сега 
държавата ни задушава предприемчивите българи. Малките и средни предприятия умират, не защото нямат стимули, а 
защото нямат подкрепа". Това каза председателят на УС на БСК Сашо Дончев и запита кандидата за президент как 
оценява случващото се в света през последния месец. 
В отговор, Ивайло Калфин отбеляза, че в период на криза много важна е думата „справедливост". Той допълни: „Много 
хора видяха, че сметките на финансовата криза плащат не тези, които са я предизвикали, а обикновените хора. 
Финансовите институции бяха спасени от бюджетите, т.е. от данъкоплатците и същите тези данъкоплатци се почувстваха 
изиграни. В България имаме умален модел на това, което се случва в света - липсва чувството за справедливост и това 
нагнетява напрежение". 
Според Сашо Дончев, световната криза всъщност беше предизвикана от държавите, които позволиха да имат прекалено 
висок държавен дълг. Според него, прекомерната държавна намеса в икономиката също оказва негативно влияние и 
води до циклични кризи. 
„Ако държавата можеше да играе ключова роля в икономиката, то преди 22 години ние нямаше да тръгваме към 
промени. Държавата трябва да си спомни, че е възникнала с други функции. Ние всички сме забравили защо са 
възникнали държавите и защо са възникнали парите, а симбиозата между държава и финанси води до криза", каза Сашо 
Дончев и добави: „Справедливост, държавност и законност са различни неща. През 1947 г. държавата по един 
изключително законен начин експроприира собствеността на хората. 45 години по-късно отново по законен начин 
експроприира труда на хората. Резултатите от труда са престанали да са критерий за просперитет. Хората не вярват, че с 
труд могат да успеят. Трябва тази вяра да се възвърне, за да вървим напред. Трябва да работим за образованието и 
културата на българина, за да може той да промени държавата си. Президентската институция има много възможности 
да променя нагласи, да възпитава, да налага тези и диалози в обществото". 
„Помогнете на българите да разберат, че са граждани срещу данъците, които плащат", призова Сашо Дончев. 
 
moreto.net 
 
√ Ивайло Калфин: Тревожно нараства бедността в страната 
http://www.moreto.net/novini.php?n=150161 
В България има свито вътрешно търсене, а правителството прави всичко възможно да го свие още повече чрез 
замразените доходи и забавените плащания, което убива малкия и средния бизнес. 
Тревожно нараства бедността в страната, а бизнес средата е изключително лоша. Така обобщи вижданията си за 
икономическото положение Ивайло Калфин на среща с представители на бизнеса в БСК. 
„За големите инвеститори е особено важно каква е държавната политика за създаване на подходяща бизнес среда. Тук 
държавният глава може да бъде гарант, има доста възможности за влияние", смята Ивайло Калфин. 
В отговор на въпрос той каза, че смята често да прави обръщения пред парламента, дори и само да покаже уважение 
към тази най-важна институция в страната. 
Кандидат-президентът сподели за пореден път убеждението си, че всички енергийни проекти, които могат да минат 
през България, трябва да бъдат реализирани, а ако не се промени сегашната политика на държавата към 
производителите, скоро ще произвеждаме само суровини. 
„Липсва каквато и да била добавена стойност, структурата на икономиката ни е трагична", подчерта Калфин, който е 
зам.-председател на бюджетната комисия на Европарламента. 
От страна на домакините на срещата присъстваха изпълнителният председател на БСК Божидар Данев, заместник-
председателят Димитър Бранков, председателят на БТПП Цветан Симеонов, председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Васил Велев, шефът на Управителния съвет на БСК Сашо Дончев, главният секретар на 
БСК Петър Денев. 
„Говорихме да работим заедно за това как бюджетните разходи да са полезни за обществото и да има възможност за 
проследяване на тези процеси, да има максимална прозрачност за ефективността им, каза пред журналисти Сашо 
Дончев". 
Калфин обеща като президент да налага вето върху закони, които са приети без оценка за въздействието им върху 
бизнес средата. 
„Това ще спре пътя на много лобистки закони", добави той. 
 
ББТ 
 
√ Участие на Ивелин Желязков в сутрешния блок на ББТ 
Темата: новите предложение на МТСП относно пенсионирането и изводите от срещите с кандидат-президентите 
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√ ЕБВР драстично понижи прогнозата си за растежа у нас от 3% на 1,6 на сто 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/184044_%D0%95%D0%91%D0%92%D0%A0+%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%81%D1
%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%
B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0++%D1%81%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1
%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0+%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D1%81+%D0%BE%D1%82+3%25+%D0%BD%D0%B0+1%2C6+%D0
%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%BE+ 
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) драстично понижи очакванията си за икономическия растеж на 
България през тази и следващата година, показват данни от последния доклад на институцията. Експертите са намалили 
очакванията си за ръста на БВП през 2011 г. от 3 на сто на 1,6%. За сравнение, в бюджет 2011 правителството на България 
прогнозира 3,6% ръст на БВП. За следващата година експертите от банката очакват икономиката ни да напредне едва с 
2,3 на сто, а не с прогнозираните през юли 3,7%. В доклада страната ни се разглежда като особено уязвима за 
последствията от кризата в еврозоната. В това отношение тя се намира на трето място от страните, в които ЕБВР има 
експозиции. По-силно изложени на влиянието на еврозоната са само Унгария и Словакия.  
Според доклада възстановяването на икономиката ще продължи да бъде слабо поради спад в търсенето на експортни 
стоки и влиянието на продължаващата гръцка криза. Мерките за намаляване на фискалния дефицит и вместване в 
изискванията на механизма ERM-II също ще продължат, очакват от ЕБВР.  
Междувременно финансовият министър Симеон Дянков заяви в Букурещ, че бюджетният дефицит на България през 
2011 г. ще бъде около 2% от БВП, като подчерта, че това е под целта от 2,5% и показва стабилна фискална позиция. 
Следващата година дефицитът според него може да бъде сведен и под 1,5%. В румънската столица Дянков бе удостоен с 
наградата на „Форбс“-Румъния за изключителен принос в опазването на финансовата и икономическа стабилност в 
условия на най-тежката криза от десетилетия насам.  
Сред акцентите в доклада на ЕБВР е и този, че 18 на сто от българския БВП идва от експорта към еврозоната. 
Кредитирането към публичния и частния сектор от еврозоната е в размер на 36% от БВП на страната, а преките 
инвестиции от Западна Европа са еквивалентни на 58% от българската продукция. В някои страни заемите в 
чуждестранна валута нарастват силно и са основен източник на ръста на кредитите в частния сектор. Сред тях е и 
България, където заемите в чуждестранна валута съставляват 62,45% от всички. 
Според експертите еврокризата ще натежи и върху останалите икономики от Централна и Източна Европа следващата 
година заради търговските и финансовите връзки. ЕБВР, чиято централа се намира в Лондон, очаква растеж от 4,5% за 
тази година в 29-те страни, в които инвестира, докато през юли прогнозираше увеличение на БВП с 4,8 на сто. От банката 
предупреждават, че щетите върху източните страни могат да са още по-тежки, ако по-големите икономики като Италия и 
Испания бъдат изхвърлени от международните облигационни пазари, което може да доведе до фалит на големи банки 
от еврозоната.  
Трезорът понижи и прогнозата си за икономическия растеж в Европа през 2012 година - от 4,4 на сто на 3,2%. Средно за 
икономиките от Югоизточна Европа от ЕБВР очакват темп на развитие от 1,6% през следващата година, при прогноза от 
юли за растеж от 3,7%. Освен България, най-силно изложени на последствията от кризата в Гърция са Албания, Румъния 
и Сърбия.  
Мрачните прогнози на банката за влиянието на кризата върху останалата част от Европа ще засили натиска за действия 
от страна на евролидерите, пише "Уолстрийт джърнъл". Политическите лидери на валутното обединение ще се срещнат 
в неделя, за да опитат да договорят пакет от мерки в подкрепа на банките и на инвеститорското доверие. Останалите 
членове на Г-20 вече ги призоваха да действат решително преди срещата на лидерите на Г-20 в Кан на 3 и 4 ноември. 
 
√ Лалко Дулевски, председател на Икономическия и социален съвет: Работещите пенсионери са по-евтини за 
България, отколкото гастарбайтерите 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/184018_%D0%9B%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE+%D0%94%D1%83%D0%BB%D0
%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D
0%B5%D0%BB+%D0%BD%D0%B0+%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0
%BA%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D1%81%D1%8A%D0
%B2%D0%B5%D1%82%3A++%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BF
%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8+%D1%81%D0%B0++%D0%BF%D0%BE-
%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80
%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%B3%D0%B0%D1%
81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5 
- Г-н Дулевски, какви мерки трябва да се вземат, за да се увеличи заетостта сред нискообразованите, младежите и 
хората в пенсионна възраст? 
- Основните предизвикателства пред страните - членки на ЕС, във връзка с демографския проблем и пазарите на труда са 
именно увеличаване на заетостта най-вече сред нискообразованите, при младежите и хората в пенсионна възраст. В 
тази връзка предстоят множество решения на европейско и на национално ниво. Предварителното идентифициране на 
предизвикателствата и търсенето на необходимите политики е от основно значение.  
Първото предизвикателство за ранното напускане на училище е включено в една от целите на стратегия „Европа 2020“, 
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където има цели за постигане на определено ниво на намаляване на този процес . Целта ни е до 2020 г. да свалим до 
11% дела на групата между 18-24 г., които рано напускат училище. В момента те са повече от 14%. Тази цел е реално 
постижима, въпросът е да се определи най-адекватната политика в това отношение. В тази връзка Икономическият и 
социален съвет започна да разработва становище за политиката, която ще доведе до намаляване на ранното напускане 
на училище. Все още не мога да споделя подробности, но такива решения трябва да се намерят. В Европа предстои 
работните места за тези хора драстично да намалеят, от друга страна, тези нива на ранно отпадане от училище 
акумулират все по-голям брой хора с основно и по-ниско образование. Увеличаването на тази група означава много 
повече социални разходи, социална изолация, увеличаване на социалните проблеми. А те засягат и работещите, които 
трябва да осигуряват средства за тези групи. Изпадането от училище трябва да бъде веднага защитено със сериозни и 
стабилни начини за квалификация и професионално обучение. Много по-ефективно за Европа е тези проблеми да се 
решават своевременно, отколкото този процес да се задълбочава. След това за отстраняване на последиците ще се 
изискват много по-сериозни финансови и икономически средства.  
Важно е какъв дневен ред за решаване на проблемите ще зададат европейските институции. До този момент не 
виждаме такива конкретни мерки в европейските документи освен констатации. Ние като съвет ще се опитаме да 
идентифицираме националната проекция на този проблем. 
- Как оценявате предложението на министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов за увеличаване от 3 на 
4% бонуса към пенсията, ако човек продължи да работи и след пенсионна възраст? 
- Не мога да кажа дали тази мярка е достатъчна, но трябва да се оцени стъпката, която министърът предложи. Тя цели 
стимулирането на по-дългото оставане на работа. Не може бързо да се отиде към по-сериозни мерки, защото всичко 
това е свързано с финансови средства и разчети на бюджета. Това, което се прави за увеличаване на този процент, не е 
никак малко като стимул за един човек да остане на работа. Друг е въпросът, дали работодателят оценява неговата 
способност и ще му продължи договора той да остане на работа след навършване на годините за пенсиониране. 
Въпросът е в кои сектори бизнесът е склонен да продължават трудово активния живот на хората. Големият проблем е за 
работните места и интереса на работодателите да задържат тези хора на работа. Практиката във всяка страна е 
различна. Ясно е, че не можем директно да приложим чуждия опит, ако не оценим националните особености и 
възможности.  
Страните от ЕС се различават в позициите. Според някои експертни мнения оставането на хората на пенсионна възраст 
на пазара на труда за България е по-евтиният вариант, отколкото някога да се внасят работници от трети страни, за да се 
реши недостигът на работна ръка. Държави като България трябва да си използват максимално собствените ресурси, а те 
са именно недостатъчното използване на възрастните хора. Чрез удължаване на продължителността на живота, 
подобряване на здравословното състояние тези хора, които имат достатъчно натрупан опит, ще имат възможност да 
бъдат използвани по-дългосрочно и в момента те да бъдат една от първите възможности за преодоляване на 
противоречията на трудовия пазар. Колкото по-активно работят възрастните хора, толкова е по-нисък е натискът към 
осигурителните системи. 
- Според представители на бизнеса проблемът при младите хора е тяхната недостатъчна квалификация, защо още не 
виждаме връзка между университетите и бизнеса? 
- Този проблем съществува в много страни - потребителят на кадри да има претенции към образователната система. И 
обратно, образователната система да предявява претенции към заявчика - дали той дава ясни параметри в какво и как 
да бъде обучен съответният бъдещ специалист. Една образователна система може да се насочи ефективно, когато знае 
реалното търсене на кадри. Ние трябва да преосмислим добре ролята на образователната система - ролята на опита и 
ролята на обучението през целия живот. 
Университетското образование трябва да даде достатъчната култура, базови познания, интелекта, т.е. да създаде 
„дялани камъни“ в определени области, които безспорно не могат от студентската скамейка да влязат веднага в бизнеса 
и да започнат да удовлетворяват потребностите му. Това иска опит, припознаване най-малкото на съответните 
корпоративни ценности. Този възел трябва да бъде разсечен в някаква такава посока. До каква степен образованието 
трябва да подготвя хора с достатъчен интелект в дадена област, а след това работната среда или междинният мост, 
който трябва да бъде достъпът до стажове. С тях, още докато е в университета, студентът има възможност за досег с 
бизнеса. Тя трудно ще бъде реализирана, ако го няма предварителния достъп. 
Добре би било обаче, когато тези въпроси се дискутират между бизнеса, образователната система и държавата и 
социалните партньори, в този диалог активно да бъдат включени и самите млади хора. Трябва да предоставяме 
възможности за изразяване на тяхното мнение и проблеми, заради което от другата година ще активизираме срещите с 
тях. Особено важно е младите, които учат в университети, да споделят как оценяват своята подготовка, до каква степен 
тя е насочена към практиката, как проблемите да бъдат решени. А институциите да вземат решение за тяхното бъдеще. 
- Какви са вашите прогнози за движението на заетостта през следващите месеци, бизнес организациите са много 
скептични? 
- Всякакви крайни оценки повече нагнетяват, отколкото решават проблемите. Безспорно е, че има два, има три системни 
проблема - ние вече ги коментирахме. Самият президент на ЕК Жозе Барозу апелира да насочим усилията си върху 
младите хора. По-ниското равнище на заетост сред тези хора има и едно друго обяснение - имаме сравнително голям 
процент на ранно отпадане от училище. Там трябва да се търсят решенията.  
Ако сравняваме новите страни членки и страните с най-висока заетост в Европа, се получават интересни изводи. По 
отношение на заетостта на младите хора и старите, и новите страни членки имат по-високи равнища, но не са 
чувствително по-високи, за да станат тези различия основен фактор за общата заетост. По данни за 2010 г. нивото на 
хората с висше образование дори е малко по-високо от средноевропейското, тези със средно са с 2 процентни пункта 
по-ниско от средноевропейските нива, което не е толкова сериозно отклонение. Проблемът, който възниква не само в 



разликите на България с общата заетост, но и в другите страни, са съществените различия, които се получават с хората с 
основно и по-ниско образование. Това е основният проблем, при който трябва да се търсят решения. 
 
Вестник Дневник 
 
√ Страхът от нова рецесия сковава потреблението в Европа 
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/10/18/1180643_strahut_ot_nova_recesiia_skovava_potreblenieto_v_evropa/ 
Забавеният икономически растеж и страхът от нова рецесия принуждават европейците да отлагат големи и скъпи 
покупки и да харчат основно за стоки от първа необходимост заради очакваният им за по-ниски доходи. Това показва 
проучване за потребителския климат през третото тримесечие на годината (юли - септември) на консултантската 
компания GfK, направено от името на Европейската комисия. 
Тревогите за бъдещето са породени от влошаването на дълговата криза. Докато през пролетта повечето хора в ЕС бяха 
оптимисти, че кризата ще бъде преодоляна в близко бъдеще, през лятото е настъпила значителна промяна в 
настроенията, показва проучването. Причината са дебатите около спасителния план за Гърция и забавянето на растежа 
дори и в страни като Германия. Свитото потребление е проблем, защото допълнително забавя икономиките и 
излизането им с кризата. 
GfK отчита, че от юни до септември потребителското доверие се е сринало в почти всички европейски страни, включени 
в проучването. Най-голямо е понижението в Германия, намаление има в Австрия и Франция. По-малки са спадовете 
в Полша, България и Румъния. 
Най-големи песимисти са гърците, които вече не вярват, че икономиката на страната ще се възстанови в обозримо 
бъдеще. В България очакванията за развитието на икономиката също са негативни, като през последните месеци са 
доста променливи, което се дължи на притеснението, че проблемите в Европа ще се отразят негативно на страната. 
Такава е прогнозата и на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Според нея, ако дълговата криза в 
еврозоната не се реши бързо, тя ще се отрази и на икономиките в Централна и Източна Европа заради търговските и 
финансовите им връзки, а България е в челната петица по риск. По тази причина банката намали прогнозата си за 
икономически растеж за 2012 г. с над 1 процентен пункт за тези страни. Днес в Букурещ финансовия министър Симеон 
Дянков заяви, че очаква растеж от 2.9% догодина в България. 
 
Вестник Труд 
 
√ Тежка 2012 г. за България 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1081253 
Европейската банка за възстановяване и развитие прогнозира тежка 2012 г. за България. Ръстът на икономиката ще се 
забави. Причина за това е дълговата криза, в която са страните от еврозоната. Разрастването й ще има дори по-голямо 
отрицателно влияние върху държавите от Централна и Източна Европа, отколкото световната финансова рецесия от 2008 
година, предупреждава банката в специален доклад. 
Очакванията са, че ръстът на брутния вътрешен продукт в България догодина ще бъде 2,3%. В юлската си прогноза за 
2012 г. банката посочваше 3,7%. В бюджета за догодина залагаме консервативно ръст до 2%, заяви финансовият 
министър Симеон Дянков. 
Това не е първото предупреждение за тежка 2012 г. Моторът на българската икономика е износът, а той ще е затруднен 
заради затягането на коланите в еврозоната. България е в още по-неблагоприятна позиция заради затъналата в дългове 
Гърция. ЕБВР посочва, че тя ще дърпа надолу и Румъния, Сърбия, Албания. 
Темпът на нарастване на брутния вътрешен продукт (БВП) в тези региони се очаква да бъде под 2% през 2011 г., както и 
през 2012 година. 
ЕБВР е намалила прогнозата си за ръст на българската икономика през 2012 г. до 2,3% при обявените през юли 3,7 на 
сто. 
Дирекцията за икономически анализи към финансовото министерство очаква 2,8-2,9% ръст на България през 2012 г. при 
обявените през пролетта 4,1-4,2%, съобщи в Русе вицепремиерът Симеон Дянков. Лошите новини за европейската 
икономика ще повлияят върху бюджет 2012, но финансовото министерство е заложило в него консервативен ръст до 2%, 
допълни той. 
ЕБВР предупреждава, че разрастването на дълговата криза в еврозоната може да има дори по-голямо влияние върху 
страните от ЦИЕ, отколкото финансовата криза от 2008 г. 
Сериозно се влошават и перспективите за Албания, Румъния и Сърбия, които са силно изложени на рискове заради 
проблематичната гръцка икономика. 
Банката е преразгледала към голямо понижение и растежа на Унгария и Словакия заради обвързаността им с 
еврозоната. 
За сметка на това институцията очаква растежът на Русия и страните от ОНД да остане относително силен - 4% през 2011 
г. и 4,2% през 2012 година. 
ЕБВР вече залага на растеж от 4,5% за тази година в 29-те страни, в които инвестира, докато през юли очакваше темп от 
4,8 процента. 
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√ Премиерът обяви зверска мобилизация за европари 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1081449 
“Обявил съм зверска мобилизация на министри, заместниците и екипите им. Парите по европейските фондове до края 
на програмния период трябва да се усвоят.” 
Това заяви в Монтана премиерътБойко Борисов. 
Само на Коледа ще има малко почивка и продължаваме да работим и да откриваме пътища, пречиствателни станции и 
ремонтирани болници, добави министър-председателят, който откри в областния град санираната с 1,6 млн. лева 
болница “Д-р Стамен Илиев”. 
“В условията на криза цели държави се разпадат или се чудят дали да фалират напълно или частично. А ние успяваме 
навсякъде да сложим по малко, но така, че да се видят къде са отишли парите - като в тази болница”, каза премиерът. 
Според него след две години инвестиции по европрограми и в транспортни коридори Южна и Източна България ще 
бъдат коренно различни части от държавата, но за Северозапада има още много какво да се прави. Правителството вече 
е отделило 55 млн. лв., които ще бъдат вложени в инфраструктурата на Северозападна България, 66 млн. евро трябват 
догодина за ремонта на пътя Ботевград - Мездра. 
“Ако и там се опъне четирилентово шосе, от Монтана през Враца до София ще се пътува под един час. Тогава този район 
ще стане европейски, а бизнесът и всичко друго ще процъфтят”, заяви Борисов. 
Видимо в добро настроение, премиерът се шегуваше с всички около себе си. 
Стига с речите, кажи доволен ли си?, прекъсна той думите на шефа на монтанската болница д-р Цветан Тодоров, който 
веднага благодари на правителството за инвестициите. 
Благодари на Господа за хубавото време, подкани Борисов шефката на правната парламентарна комисия Искра 
Фидосова. После премиерът сам благодари на Бога, че е дал слънце, за да помогне в снежните бедствия, обхванали 
страната. 
Накрая при огледа на болницата министър-председателят хареса мустака на началника на транспорта Димо Замфиров. 
Това са мустаци, а не като вашите, едва се виждат, пошегува се Борисов и с охраната си от НСО. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Бойко: Не отписвайте еврото 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2011-10-19&article=385825 
Ако спестяванията ви са в евро, дръжте си ги. Еврото е залог за силна Европа и затова ще го запазят. Това каза в Монтана 
Бойко Борисов на жена, която го попита дали евровалутата е сигурна.  
Изявлението на българския премиер дойде в момент, когато германският канцлер Ангела Меркел и френският 
президент Никола Саркози разчитат на международна подкрепа за разрешаването на кризата в еврозоната. Те 
определиха 3 ноември, когато е срещата на лидерите от Г-20, като краен срок за постигане на споразумение.   
Борисов дойде в Монтана, за да открие изцяло ремонтираните сгради на областната болница "Д-р Стамен Илиев". 
"Много още може да се направи за този регион", каза премиерът.  
Той обясни, че кабинетът търси 66 млн. лв., за да направи пътя, по който от Монтана през Враца ще се стига до София за 
по-малко от час.  
 
√ Бонуси за отличниците 
Финансист №1 похвали хората на Караджова, дава й премии 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2011-10-19&article=385804 
Коледни бонуси ще има само за определени служители в определени дирекции, които работят добре. Това съобщи 
министърът на финансите Симеон Дянков. Той потвърди тезата си, че 13-а заплата е грешна политика за която и да е 
държава. Затова посочи, че бонусите трябва да са за конкретни хора, а не за цели министерства, агенции или дирекции. 
Като пример посочи хората, работили по новата пречиствателна станция на Русе, където бе на посещение вчера. "Ще 
помоля министър Нона Караджова да даде допълнителни пари от спестяванията на екоминистерството, за да получат 
тези хора бонуси", каза министърът. Той обаче бе категоричен, че бонуси трябва да се дават за извънредна и добре 
свършена работа, а не просто защото си чиновник. Вицепремиерът бе в дунавския град след посещение в Румъния. В 
Букурещ обсъдих какво става с румънската част на Дунав мост и таксите, които си платих и в двете посоки, каза Симеон 
Дянков. Той получил уверението на румънския си колега, че ремонтът ще влезе в бюджета им за догодина. За такса мост 
финансовото и транспортното министерства на Румъния ще предложат намалените такси да минат при повторно 
разглеждане на проектобюджета. Към септември България е събрала над 250% повече приходи от трикратно 
намалената такса мост, каза още Дянков. 
 
√ Амнистия за млечните ферми 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2011-10-19&article=385748 
Млечните ферми получиха временна амнистия от Брюксел, за да изпълнят изискванията за чистота. Само два месеца 
преди да бъдат закрити стопанствата от втора и трета категория, Европейската комисия разреши те да съществуват още 
две години. Това съобщи земеделският министър Мирослав Найденов на среща със земеделски производители в 
девинското село Михалково. Фермите, които не отговарят на европейските изисквания за чистота на млякото, получиха 
поредната отсрочка за модернизирането си от присъединяването на страната ни към Евросъюза досега. Решението за 
удължаване срока за преструктуриране на стопанствата от втора и трета в първа категория идва в отговор на искането на 
страната ни. Родните експерти поискали 18 месеца, но Брюксел дал цели две години на животновъдите. Това решение 
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дава шанс на 786 ферми от II категория, както и на 24 632 ферми с 5 и над 5 крави и 48 287 ферми с до 4 крави от III 
категория да покрият изискванията на ЕС и да не бъдат затворени в края на годината, обясни Найденов. Той допълни, че 
официално решението ще излезе след две седмици и се надява фермите да се справят и това да бъде последната 
отсрочка. Преди време той се закани, че ако има ново помилване на малките ферми, то ще е срещу гаранции, че те са 
започнали преструктурирането си. Министърът обеща, че експерти на ведомството ще проверяват периодично 
животновъдите дали изпълняват съвестно стъпките за покриване на европейските изисквания за чистота на млякото и 
отношение към животните. 
 
Вестник Пари 
 
√ EБВР: Икономиката на България ще се забави заради дълговата криза 
http://pari.bg/static/pdf/pages/04.pdf 
 
√ И министър Трайков предложи отлагане на акциза за метана и газа 
http://pari.bg/static/pdf/pages/06.pdf 
 
Money.bg 
 
√ Кристалина Георгиева: Да се въвеждат агресивни стимули за бизнеса 
http://money.bg/news/id_1234909295/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B
0_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%94%D0%B0_%D1%81%D0%B5_%D0%
B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B2
%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D0%B7
%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0 
В момента най-важното и животоспасяващото за нас са еврофондовете. Моят съвет към правителството е сериозно и 
агресивно да въвежда в икономиката стимули за малкия и средния бизнес. Това заяви в интервю за БТА еврокомисарят 
по международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи Кристалина Георгиева. 
Решение за замразяване на доходите се взема трудно, защото хората са бедни, но финансовата дисциплина е 
водещата, посочи Георгиева. Тя даде за пример посещението си в Троян, където лично се е убедила, че пенсионери, 
възрастни едва свързват двата края. Според еврокомисаря обаче в условията, в които се намира Европа и при риска от 
повторна рецесия, финансовата стабилност е много важна, тъй като е предпоставка за доверие към страната ни. 
В момента най-важното и животоспасяващото за нас са еврофондовете, а доверието на Европа към България е 
важно, не само да получим парите днес, а за да се позиционираме добре за следващия седемгодишен период, 
подчерта Кристалина Георгиева. 
По думите на Кристалина Георгиева в Бюджет 2012 действително няма място за повишаване на доходите, но, ако бъдат 
осигурени условия за повече работа на хората, работещите на свой ред ще помагат на пенсионерите, което е чисто 
българска черта. 
Един от начините за стимулиране на икономиката, е именно да се подпомага малкият и средният бизнес, отбеляза 
еврокомисар Георгиева. Намаляването на данъчната тежест за малките фирми обаче, не е най-правилната посока, 
защото ще доведе до по-малко приходи в бюджета, а от там и до по-малки възможности за вдигане на заплати и пенсии, 
смята Кристалина Георгиева. Проблемът не са данъците в България, защото те и без това са ниски. 
Проблемът е, че в момента банките в Европа са много консервативни при предоставяне на кредити за малките 
предприятия. За дребния бизнес просто няма тази линия на финансова подкрепа, която може да го постави на крака, 
няма и достатъчно информация, посочи Георгиева. Това, което може българското правителство да направи, е да насочи 
европейските фондове за стимулиране на мащабни европейски програми каквато е тази за саниране на сградите, 
посъветва българският еврокомисар. В тях участват най-вече малки и средни фирми и в същото време се съкращава 
разходът на домакинствата за ток и отопление, обясни Георгиева. 
По думите й програмите за енергийна ефективност имат огромно поле за развитие в България, тъй като сме най-ниско 
енергийно ефективната държава в Европа. Това означава, че хората режат все по-голяма част от и без това малките си 
доходи за отопление и електричество, обясни Кристалина Георгиева. Тя отбеляза, че едно от предимствата на такава 
програма било, че тя може да се изпълнява не само в големите градове, но и в цялата страна. 
 
***  
Публикации за борбата със сивия бизнес 
 
dariknews.bg 
 
√ Плевнелиев иска институциите да са в услуга на бизнеса и гражданите 
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=793154&audio_id=92040 
Кандидатът за президент на ГЕРБ Росен Плевнелиев се срещна с предприемачи във Враца. Институциите да са в услуга 
на бизнеса и гражданите - това ще бъде един от основните приоритети в бъдещата му работа, защото „не може да има 
добре работеща икономика без добре работеща администрация”. 
Сивата икономика, която не плаща данъци и убива работещите на светло фирми, е проблемът, който най-много ни тежи, 
се оплакаха пред Плевнелиев от ръководството на фирма „Враца Стил”. „Ние вярваме във вас, защото сте инженер и 
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мислите като нас”. 
Росен Плевнелиев заяви, че спазването на държавността ще е един от най-важните му приоритети: „Държавност 
означава да накараме всички да спазват правилата и да има работещи институции. Едно от нещата, които са ми важни 
много, и ще работя много в тази посока, е темата с по-добре работещата администрация. Истината е, че не може да има 
добре работеща икономика без добре работеща администрация. Администрацията трябва да бъде мотивирана, 
отговорна и по-ефективна. Ще разчитам на подкрепата и на депутатите, и на правителството. През последната година и 
половина работихме много и с премиера в тази посока - да вкараме електронното правителство в действие, защото 
тогава няма да имате нужда да ходите да чукате на вратата на когото и да било и да му искате каквато и да била услуга. 
Тогава корупцията драматично ще намалее, ефективността на държавната администрация драматично ще се увеличи. 
Електронното правителство е механизъм, при който държавата автоматизира услугите, които предоставя, и ги 
обективизира. Давам пример със строителното разрешение - искате да си построите къща, искате строително 
разрешение, всички документи - в един файл заминават към главния архитект и към общината, и се знае, че той има 2 
или 3 месеца време, за да извади строителното разрешение. Ако е против, той е длъжен да има писмено становище и да 
каже: аз не искам да издам строително разрешение, защото това, това и това трябва да се подобри. Няма нищо по-
добро за вас от това. Ще го подобрите, ще го вкарате проекта за втори път, но това, което е големият проблем за вас, е 
да висите и да чакате някой някъде месеци, години наред. Това, което поемаме като ангажимент към бизнеса 
категорично е към 2013 г. да имаме вече първите елементи на електронно правителство, работещи, в държавната 
администрация”. 
Кандидатът за президент на ГЕРБ се срещна и с предприемачи от Враца. „Успехът на всяка една от вашите компании се 
дължи на това, че имате комбинацията между лидерство, бизнес план, който е дългосрочен, и много труд”, заяви 
Плевнелиев. „Така работих като министър, така работих и като един от най-добрите български мениджъри, признати в 
света. Поемам категоричния ангажимент да бъда лидерът на тази държава с нов прагматичен подход. Моята цел е 
модерна България с правила, работещи институции, държава, която подпомага развитието на бизнеса. От мен ще 
очаквате факти, от мен ще очаквате решения, смисъл, свършена работа. От мен няма да очаквате да политизирам и 
политиканствам, да преча, няма да очаквате да водя теснопартийни битки, защото президентът е обединителят на 
нацията. Президентът е този, който отваря вратите за регионите, гражданите, за техните организации, за техните 
кметове, за да може държавата и нейните институции да работят по приоритетите на регионите, на гражданите. 
Президентът гарантира дългосрочност и последователност на усилията. Не може винаги България да стартира от нулата, 
не може на всеки четири години да си променяме приоритетите. От мен ще очаквате да следя за изпълнението на 
вашите и националните приоритети. Президентът задава посоката”, уверен е Росен Плевнелиев. 
 
standartnews.com 
 
√ Изпращаме пари по GSM-а 
http://www.standartnews.com/biznes/izprashtame_pari_po_gsma-119604.html  
Услуги, свързани с разплащания чрез мобилни телефони, ще бъдат въведени до няколко месеца в България от VISA 
Европа. Това съобщи в София изпълнителният директор на компанията Питър Айлиф. Най-интересна от услугите е 
пращането на пари от човек на човек чрез мобилен телефон, независимо дали става дума за сума от 2 евро или повече. 
Това ще става, без да се открива специализирана банкова сметка (трябва да имате карта VISA), като няма да бъде нужна 
регистрация за услугата от страна на получателя на изпратената сума. Банките членове на VISA Европа ще могат да се 
възползват от услугите от октомври тази година. Картовите разплащания у нас набират популярност, като за последните 
12 месеца отбелязват ръст от 34%, сочат данни на VISA Европа. Според проучване на кредитната агенция "Муудис" 
електронните разплащания повишават БВП на държавите с 0,24% всяка година. Електронните разплащания ще решат 
проблемите и със сивата икономика. 
 
money.bg 
 
√ Административните мерки, ще имат обратен ефект на пазара на труда 
http://money.bg/news/id_66556129/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%
D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D1%89%D0%B5_%
D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D0%B5%D1%84%D0%B5%D
0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%
D1%83%D0%B4%D0%B0 
„Няма такъв неразумен работодател, който би освободил един човек, който му работи добре и постига 
съответните успехи. Една административна намеса няма да има полезен ефект." Това заяви в предаването "Преди 
всички"на БНР Любомир Стефанов от УНСС, коментирайки  идеята на социалния министър Тотю Младеновдържавата да 
забрани на работодателите в частния сектор да освобождават свой служител на основание, че е навършил пенсионна 
възраст, ако самият работник иска да остане на работа.  
„Досегашният опит не само на България, а и на повечето страни в света показва, че с административни мерки не се 
постига желания ефект, поне по отношение на групите, които искаме да защитим. Всякаква забрана за 
прекратяване на договори, ще направи тези хора нежелани на реалните трудови пазари. Всъщност вместо да им 
помогнем да запазят заетостта си, ние може би ще им попречим. Това не е добрият вариант. По скоро, ако 
държавата трябва да мисли за нещо - това е да стимулира работодателите да запазят тези хора, например с по-
ниски осигуровки или нещо от този род, каза Стефанов.  
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Удължаването на активната трудова възраст, когато хората работят и внасят вноски, без да се пенсионират, винаги е 
полезно за осигурителната система, смята той, но добави: „Въпросът е дали с административни мерки ще го 
постигнем. А държавата има едно друго много широко поле за действие, където може да увеличи вноските в 
осигурителната система, а именно ограничаване на сивия трудов пазар. Мисля, че там трябва да се съсредоточат 
всички усилия на държавата. Спокойно мога да твърдя, че ако се изсветли част от сивата икономика, приходите в 
НОИ ще се увеличат поне с 50%.  
Според него с идеята на социалния министър ще бъдат "наказани" тези, които спазват закона, а работодателите в сивия 
сектор няма да бъдат засегнати. Експертът е на мнение, че тази идея няма да издържи при обсъждане в тристранния 
съвет. 


