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√ Координирана акция на централните банки спасява финансовата система 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/188432_%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%
80%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%
82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%B
F%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0+%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%
D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 
Федералният резерв, ЕЦБ и централните банки на Канада, Англия, Япония и Швейцария предприеха безпрецедентни 
координирани действия, за да успокоят световната финансова система, бореща се с дълговата криза в Европа, съобщиха 
световните медии. Споразумението между финансовите институции включва понижение на лихвите по кредитните 
линии в американски долари с 50 базисни пункта, което ще влезе в сила от 5 декември. Действията на банкерите са 
насочени към улесняването на достъпа на бизнеса и домакинствата до кредитиране. Така според Фед ще се подкрепи 
икономическата активност. Освен това централните банки се съгласиха да създадат временни двустранни суапови 
споразумения. По този начин ще се гарантира, че никоя държава няма да изпита недостиг от валутата на която и да е 
друга държава, участваща в споразумението. Новината се отрази позитивно на глобалните фондови пазари и ръстът на 
индексите се ускори. “Споразумението ще доведе до по-ниски лихви по кредитите, което ще стимулира бизнеса и ще 
облекчи домакинствата. Подобно решение е първото от есента на 2008 г. насам, малко след фалита на Lehman Brothers и 
началото на финансовата криза”, коментира Пламен Пейчев, главен дилър в Trader.bg. След новината еврото веднага 
получи силен тласък и се повиши с близо 1% до нива от 1,35 долара. Фондовите борси също промениха цвета си от 
червено на зелено. Междувременно "Файненшъл таймс" съобщи, че все повече международни компании разработват 
планове за реакция при евентуално разпадане на еврозоната. Според изданието бизнесът намалява рисковете, 
прехвърляйки активи в налични средства и в най-надеждните инвестиционни инструменти. 
Българската банкова система от своя страна остава стабилна. Според статистиката в края на октомври трезорите 
реализират 514 млн. лв. печалба, като това е само с 2 млн. по-малко от положителния финансов резултат за същия 
период на 2010 г. Спрямо септември печалбата в системата се увеличава с 29 млн. лв., което е 27% спад спрямо 
месечния резултат през 2010 г. Припомняме, че през септември едва за втори път тази година отчетеният резултат на 
банките изпревари този от миналата година. От БНБ посочват, че през октомври секторът остава стабилен и не настъпват 
съществени изменения в пазарните позиции по групи банки и при отделните кредитни институции. Според данните 
депозитите от населението продължават своя растеж, като нарастват със 194 млн. лв. 
 
√ Доходите ни растат с 5%, разходите с 8,6 на сто 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/188401_%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0
%BD%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82+%D1%81+5%25%2C+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%85%D
0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%81+8%2C6+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%BE 
През третото тримесечие на годината средно домакинствата у нас са изкарвали по 2391.20 лв., или това прави по 978.13 
на човек. Спрямо същото тримесечие на 2010 г. постъпленията в семейния бюджет се увеличават с 5%, или с 88 лв., 
показаха данни на НСИ, публикувани вчера. Основната част от общия доход (80%) се формира от получаваната работна 
заплата и пенсиите. Само от възнаграждения през третото тримесечие на 2011 г. средно на лице от домакинството са се 
падали по 499 лв., което е с 6.7% повече спрямо същото тримесечие на миналата година. Пенсиите са носили по 284 лв. 
средно на човек. От самостоятелна заетост сме припечелвали по 88 лв.  
Статистиката отчита още намаление на парите от изтеглени спестявания - за юли-септември 2010 г. те са били 91 лв. за 
домакинство, а през същия период на тази година – общо 85 лв. За сметка на това се увеличават взетите кредити – от 
средно 18 лв. на домакинство на 36 лв. Припомняме, че статистиката на БНБ отчита точно обратните тенденции: 
двуцифрен ръст на депозитите при минимално покачване на кредитирането.  
Разходите в семейния бюджет на българина се увеличават за третото тримесечие на 2011 г. с 8.6% до 2242 лв., или по 
917 лв. на човек. Половината от харчовете са за храна и жилище 
(енергия, горива, вода и др.), като най-съществено перо от бюджета на българските домакинства са парите за храна и 
безалкохолни напитки. Като абсолютни стойности те се увеличават с 4.7% и през третото тримесечие на 2011 г. са 332 лв. 
средно на лице в домакинството, сочи още статистиката. Разходите за здравеопазване се увеличават със 7.2% до 47 лв. 
средно на лице, тези за транспорт и съобщения - с 11.1% до 98 лв. на човек, за алкохолни напитки и цигари - с 8.7% до 43 
лв. За третото тримесечие на 2011 г. сме отделяли и повече пари за облекло и обувки - с 9.6% ръст на разходите до 25 лв. 
на човек.  
Средно, като се пресметнат средните доходи и разходи, се оказва, че на българските домакинства за юли-септември са 
им оставали чисти по 149 лв., а на човек – по 61 лв.  
Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство не се променя съществено през третото 
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тримесечие на 2011 г. спрямо същото тримесечие на 2010 г, показват още данните. Изключение се наблюдава при 
потреблението на плодове, което нараства с 4.2 кг на човек за година до 20.5 кг. Също така нараства и потреблението на 
зеленчуци с 2.4 кг, достигайки 32.1 кг. 
 
√ Отложиха началото на пенсионната реформа 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/188450_%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%85%D0%B0+%D0
%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0
%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0 
Управляващите отложиха вчера разглеждането на промените, с които трябваше да стартира пенсионната реформа у нас. 
Това стана след едночасова напрегната среща в парламента между президентите на КНСБ Пламен Димитров, на КТ 
„Подкрепа“ Константин Тренчев и депутати от ГЕРБ, сред които Искра Фидосова, Менда Стоянова и Валентин Николов. 
Срещата бе провокирана от мащабния национален протест, организиран от двата големи синдиката вчера. 
Представители на протестиращите внесоха в парламента декларация с основните си искания. Именно след тези 
разговори стана ясно, че предложенията, които предвиждат предсрочно повишение на възрастта за пенсиониране още 
от началото на 2012 г., няма да бъдат разглеждани в парламентарната бюджетна комисия вчера, както беше планирано 
първоначално.  
„На този етап получихме две неща, но не казвам, че сме постигнали всичко. Законът, който трябваше да се гледа в 
бюджетната комисия и с който трябваше да се увеличи пенсионната възраст на второ четене, няма да бъде гледан 
засега. Получихме и покана от ГЕРБ днес в 18 ч (бел. ред. - вчера) да започнем конкретни разговори по нашите 
предложения – как да бъдат докарани допълнителни пари в системата и как тя да бъде балансирана така, че да не 
отнемаме правата на хората“, съобщи след срещата с управляващите Пламен Димитров.  
„Обяснихме на уважаемите парламентаристи, че увеличаването на възрастта за пенсиониране ще донесе един много 
малък ефект и че не си заслужава заради нея да караме да страда цял един народ. Обяснихме, че имаме много 
предложения, от които ефектът върху бюджета ще бъде много по-голям. Ще седнем с цифри и доказателства да ги 
убедим да променят първоначалното си предложение“, обясни лидерът на КТ „Подкрепа“ Константин Тренчев.  
„Хубав, лош - премиерът на републиката се казва Бойко Борисов и ние искаме той да седне срещу нас, заедно с 
депутатите“, допълни вицепрезидентът на КНСБ Пламен Димитров.  
От двата синдиката бяха категорични, че ако управляващите вдигнат предсрочно пенсионната възраст, националните 
протести ще продължат. От преговарящите депутати думата взе единствено Валентин Николов. Пред множеството от 
протестиращи, които го освиркаха бурно, той заяви: „Няма да гласуваме днес в комисия законопроекта. Ако трябва, и 
цяла нощ ще заседаваме, докато се стигне до решение.“ 
До редакционното приключване на броя късно снощи преговорите между синдикатите и управляващите продължаваха.  
 
√ Симеон Дянков: Актуализираме бюджета в средата на годината 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/188433_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD+%D0%94%D1%8F%D0
%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%3A+%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%
D0%B0%D0%BC%D0%B5+%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B2+%D1%81%D1%80%D0%B5%
D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+ 
В средата на 2012 г. най-вероятно ще бъде извършена актуализация на бюджета заради въвеждането на мярката 
държавните служители да плащат сами осигуровките си. Това обяви след края на вчерашното заседание на 
Министерския съвет министърът на финансите Симеон Дянков. Реалистично е държавните служители, както и тези в 
силовите министерства сами да поемат осигуровките си в средата на следващата година, заяви Дянков. Идеята може да 
влезе в сила с актуализацията на бюджета от 1 май или 1 юни.  
Днес се очаква експертите на НОИ, на социалното министерство, както и на финансите да са готови и с изчисленията 
колко ще струва прехвърлянето на осигуровките към чиновниците. Според Дянков самите служители няма да пострадат, 
тъй като ще бъдат компенсирани с индексация на заплатите им. Тя обаче ще натовари бюджета, тъй като с вдигането на 
средната заплата ще се увеличат и разходите за обезщетения за майчинство, студентски стипендии и др. Тъй като 
бюджетната рамка вече е пред второ четене в Народното събрание обаче, тя не може да бъде променяна в момента. 
Според изчисления на mediapool.bg, ако държавните служители си поемат частта от вноската, заплатите им реално ще се 
намалят с 9-12% и биха били спестени около 150 млн. лв. в хазната. 
Припомняме, че във вторник за такава промяна се обяви и премиерът Бойко Борисов, който заяви, че “всеки трябва да 
си плаща осигуровките”, тъй като бюджетът в държавата не е като брашнен чувал, за да пуска, колкото пъти го изтупаш. 
"Ние ще дадем необходимите разчети - как ще изглежда това и какво ще ни струва, ако военните поемат тази част от 
осигуровките, които държавата покрива", обясни военният министър Аню Ангелов. “Това решение се пуска във въздуха и 
след това се оттегля. Много ми е интересно каква ще бъде съдбата му този път”, коментира Асен Агов, член на 
комисията по бюджет и финанси. По думите му на министър Дянков ще му се наложи актуализация на бюджета още 
през април.  
 
Вестник Капитал daily 
 
√ "Трансперънси интернешънъл": България е най-корумпирана в ЕС 
http://www.dnevnik.bg/sviat/2011/12/01/1216301_transperunsi_interneshunul_bulgariia_e_nai-korumpirana/ 
България става все по-корумпирана и отново е най-зле представящата се по този показател сред 30 страни от ЕС и 
Западна Европа. Според неправителствената организация "Трансперънси интернешънъл", която днес публикува 
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годишния си доклад "Индекс за възприятието на корупцията" (CPI), страната продължава да следва тенденцията на 
влошаване, започнала през 2009 г., когато е регистриран индекс от 3.8. 
"Трансперънси интернешънъл" използва скала от 0 до 10, като 0 е степен "много корумпиран", а 10 - "много чист". 
Миналата година България падна надолу в класацията до индекс 3.6, а сега достигна 3.3 и се нарежда на 86-о място след 
Тайланд, а със същия резултат са Ямайка, Панама, Шри Ланка. 
Миналата година страната ни заемаше 73-то място сред 178 държави, като Гърция бе на последно място (78 в 
глобалната класация) в групата ЕС и Западна Европа. Тази година България се оказва редом със Сърбия и назад спрямо 
всичките си останали съседи - Турция е на 61-во място в света, Македония - на 69-о, Румъния - на 75-о, Гърция - на 80-о. 
Гърците, които цяла година са критикувани за лошо управление, а стачките срещу управляващите следват една след 
друга, са подобрили резултатите си с индекс 3.4, като този на Колумбия, Перу, Мароко, Салвадор. 
Индексът за 2011 г. е индикатор, събрал стандартизирани данни от 17 източника от 13 международно известни 
институции, покриващи последните две години - от декември 2009 г. до септември 2011 г. Те замерват честотата и 
размера на подкупите в политиката и обществения сектор и отчитат впечатленията на вътрешни и външни за всяка 
страна експерти, анкети сред бизнеса, оценки на търговските рискове. 
Най-добрият резултат, който България е постигала досега в класацията, е 4.1 през 2004 и 2007 г. Най-ниският е през 1998 
г. - 2.9, и оттогава тенденцията е за повишаване до 2004 г., когато възприемането за корупция започва да се разколебава 
и така и не достига 5, което според експертите е средното ниво. България влиза и във втората по големина група 
държави (43%), където възприемането за корупцията е в тези стойности - от 3 до 4. 
Арабските революции от началото на 2011 г. и разрастващите се протести срещу задълбочаването на финансовата и 
икономическата криза са ясен сигнал, че по света през изминалата година се е усилило усещането, че правителствата не 
успяват да защитят гражданите от корупцията в политиката и публичния сектор, отбелязва "Трансперънси 
интернешънъл". Според организацията все повече държави се провалят в опита си да пресекат злоупотребата с 
обществени ресурси и подкупността при вземането на решения. Освен това именно корупцията и икономическата 
нестабилност често са в основата на протестите по света, а гражданите не възприемат лидерите си и държавните 
институции като достатъчно надеждни и прозрачни. 
"Независимо дали става въпрос за Европа, която е ударена от дълговата криза, или за арабския свят, където започва 
нова политическа ера, лидерите трябва да отговорят на исканията в името на по-добро управление", казва Югет Лабел, 
председател на "Трансперънси интернешънъл". 
Тази година класацията включва 183 държави и за пръв път е включена (на предпоследно място) Северна Корея. Нова 
Зеландия е на върха, надминавайки традиционните скандинавски лидери в класациите за чисто и прозрачно 
управление. 
По-голямата част от страните на Арабската пролет са в долната половина на класацията с индекс (по-нисък от 4) заради 
дълбоко вкоренените връзкарство, рушветчийство и покровителство от силните на деня. В Европа в топ 10 има само 5 
държави от еврозоната (и едната от тях е малката Люксембург), а останалите 12 (включително големи икономики като 
Италия и Испания) са назад, донякъде заради провала на властите да се справят с подкупите и укриването на данъци, 
които са сред основните катализатори на задълбочаването на дълговата криза. Организацията подчертава, че когато 
хората неуморно изискват повече прозрачност, в крайна сметка от това печелят те самите. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Данъци вместо подаръци 
 http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2011-12-01&article=390990 
В Пловдив специално внимание ще обърнат на несъбраните наеми от общински гаражи. В отделните райони има средно 
по 2000 клетки, като на месец таксата е 30 лева. "Ние нямаме много големи длъжници, но затова пък дребните 
задължения от 50 до 200 лева са с хиляди", обявиха от кметството във Варна. Общината ще действа особено твърдо с 
хотелиерите, които укриват клиентите си и така ощетяват местната хазна с туристическата такса. Други пък с години не я 
плащали и те ще бъдат първите на мушката. Около 600 хиляди лева към момента са натрупаните задължения към 
община Сливен, предимно от такси по концесионни договори, лихви и надчети. Длъжниците вече са предупредени, че 
трябва до месец да погасят борчовете, съобщи зам.-кметът по финансите Румен Андонов. 
 
√ Чиновниците с бонус, ако си внасят осигуровки 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2011-12-01&article=391002 
Парите за пенсия, които чиновниците ще започнат да плащат сами, щи им се "връщат" с индексация на заплатите. Това 
съобщи вицепремиерът Симеон Дянков след заседанието на кабинета вчера. Той обаче допълни, че от тази реформа 
бюджетът няма да се пълни, а ще се "стесни". "Това ще се случи, защото като компенсираме заплатите на държавните 
служители с размера на осигуровката, средната заплата ще се вдигне, а с нея са вързани майчински, стипендии и др.", 
коментира Дянков. Затова сега се правели разчети колко пари допълнително ще са необходими, когато държавата 
престане да плаща осигуровките на военни, полицаи и чиновници. Днес до средата на деня трябва да станат ясни 
разчетите, каза още Дянков. "Осигуровките се плащат от фонд работна заплата на Министерствота на отбраната, така че 
държавният бюджет не се ощетява", коментира пък военният министър Аню Ангелов. "Ако няма съответната индексация 
на заплатите, много трудно бих приел военните да се осигуряват сами за пенсия", допълни шефът на отбраната. Ангелов 
заяви, че много внимателно щял да следи и колко точно ще е увеличението на възнагражденията след промяната.    
В средата на 2012 г. може да има актуализация на бюджета, съобщи финансовият министър Симеон Дянков. Това най-
вероятно ще се случи заедно с промените в минималната работна заплата и увеличението на минималните пенсии. 
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"Няма държава в Европейския съюз, в която да не е имало стачки, те са естествена част от демокрацията и естествен 
ефект от кризата", коментира финансовият министър синдикалния протест. Според него пенсионната реформа е 
закъсняла с 10-12 години. "По добре да я направим сега, отколкото след 4 месеца външни хора да ни диктуват как да 
стане, и тогава тя ще е много по-тежка", смята Дянков. По думите му същото важало и за реформата в БДЖ, където в 
момента се правела оценка на "Товарни превози".  
 
Вестник Сeга 
 
√ Данъчните вече ще глобяват и за работа без трудов договор 
http://www.segabg.com/article.php?id=580168 
Данъчните вече ще могат да следят за нарушения при сключването на трудови договори и да глобяват работодатели и 
работници за работа на черно. Този контрол в момента се осъществява от трудовата инспекция. Предложението на 
синдикатите за борба със сивата икономика, което уж трябваше да се дебатира в Националния съвет за тристранно 
сътрудничество в петък, е вкарано между първо и второ четене на промените в Кодекса на труда от шефката на 
бюджетната комисия Менда Стоянова. Вчера то получи одобрението на социалната комисия в парламента. Идеята е 
подкрепена от социалния министър Тотю Младенов. Според него така контролът върху работата на черно ще бъде 
много по-ефективен, тъй като данъчните са в пъти повече от 400-те трудови инспектори, които правят проверки в цялата 
страна.  
Управляващите гласуваха и глобата за работниците, хванати да работят без договори, във варианта, който вместо да ги 
наказва, ще им осигурява права. Според предложените текстове санкцията за тях е размерът на личните осигурителни 
вноски за три месеца назад върху минималния осигурителен доход за длъжността, на която са хванати. Осигурителната 
тежест на работодателите пък ще се удържа от глобата за наемане на човек без договор, която е в размер от 1500 лв. до 
15 000 лв. Глобата ще се внася във фондовете на ДОО и на здравната каса по ред, определен от социалния и здравния 
министър. Но идеята е да бъде по личните партиди на нарушителите, като така се гарантират осигурителните им права. 
Предложението е само на единия синдикат - КТ "Подкрепа". Според юристи няма никаква правна логика някой да черпи 
права от виновното си положение. 
С промените в Кодекса на труда влиза и изричен текст, че нарушенията по възникване и прекратяване на трудови 
правоотношения не са маловажни, което ще спре порочната практика съдът да отменя актове на ГИТ, когато 
работодателят сключи договор с лицата два часа след проверката. 
Вчера социалната комисия гласува и новите критерии за преброяване на национално представените работодателски и 
синдикални организации. Според тях и без преброяване от социалния диалог отпада Българската търговско промишлена 
палата, тъй като ГЕРБ гласува един от критериите да е организациите да не изпълняват дейности, вменени им само на 
тях със закон или друг нормативен акт. Такива извършват само в БТПП. 
С промените в кодекса се регламентира и дейността на агенциите за временна заетост. 
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