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Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Класа
√ Борсите преглътнаха предупреждението на S&P с умерени спадове
http://www.klassa.bg/news/Read/article/189026_%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BF%D1
%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8
3%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+S%26P+
%D1%81+%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%
D0%B5
Международната агенция Standard and Poor's нанесе нов удар върху доверието на инвеститорите в еврозоната, като в
понеделник вечерта обяви, че слага под наблюдение оценките за 15 страни във валутния съюз. В началото на сесията
европейските, щатските и азиатските борси бяха със спад, но постепенно успяха да възстановят загубите и част от
основните индекси се върнаха на плюс.
Сред заплашените с понижение от една степен са отличниците с ААА рейтинг - Германия, Франция, Люксембург,
Австрия, Финландия и Холандия. Останалите 9 страни от валутния съюз могат да се простят с две степени от оценката си,
предупреди S&P. Решението идва дни преди решителните срещи на лидерите на Европейския съюз, които трябва да
представят план за излизане от дълговата криза в петък.
Според изчисления на „Блумбърг“, ако се стигне до орязване на оценките на всичките 15 държави, това ще засегне
държавен дълг на обща стойност 8,1 трлн. долара. Финансовите анализатори коментират, че промяна на перспективата
би била катастрофална за Европа и ще нанесе огромен натиск върху еврото.
Вчера единната валута загуби „скромните“ 0,25% спрямо долара до 1,3371 долара. В началото на сесията спадът бе 0,30,4% до 1,3368 долара. В края на деня понижението се ускори, след като стана ясно, че Standard & Poor’s могат да орежат
и оценката на Европейския фонд за финансова стабилност, който служи за спасяване на закъсали държави.
Най-учудващи за пазарите се оказаха опасенията за Германия, която за първи път е предупреждавана за топоценката си.
Всички новини и заглавия имат ефект върху еврото, но само в краткосрочен период. Най-важното нещо е срещата на
лидерите на ЕС в края на седмицата, коментираха финансовите анализатори.
През деня водещият индекс в Лондон FTSE 100 губеше около половин процент, а в следобедната търговия успя да
излезе на ръст от 0,17%. Френският CAC 40 спада с 0,26 на сто, а във Франкфурт DAX бе надолу с 0,93 на сто.
Понижението при испанския IBEX35 бе 0,11 на сто, а глобалният MSCI загуби 0,10%. Борсите зад Океана също приеха
новината със спадове, но след това се върнаха на плюс.
Според Ройтерс предупреждението от страна на Standard & Poors ще помогне на германския канцлер Ангела Меркел и
френския президент Никола Саркози да убедят европейските си колеги за нов договор в ЕС, който да включва
автоматични санкции за непослушните във фискално отношение страни с дефицит над 3%. „Блумбърг“ коментира, че
така рейтинговата агенция отново се опитва да влезе в политиката, след като през лятото намали оценката на САЩ
заради липсата на политически консенсус по тавана на дълга.
√ Икономическият растеж у нас се забавя до 1,6%
http://www.klassa.bg/news/Read/article/188984_%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%D1%82+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B6+%D1%83+%D0%BD%D0%
B0%D1%81+%D1%81%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D1%8F+%D0%B4%D0%BE+1%2C6%25
Растежът на българската икономика продължава да се забавя, сочат сезонно изгладените данни на НСИ, публикувани
вчера. БВП за третото тримесечие расте с 0,3% на тримесечна и с 1,6% на годишна база. Експертните оценки, които дават
най-ранната картина за икономиката, показаха нулев ръст спрямо предходното тримесечие и 1,3% спрямо същия период
на миналата година. Въпреки коригираните резултати в посока нагоре, забавянето на родната икономика е факт. За
първите три месеца на годината годишният темп на нарастване бе 3,3%, а през второто тримесечие - 2%. Очакванията и
на икономистите, а и на правителството са в края на годината и в началото на следващата да има допълнително
забавяне на БВП, но без икономиката да влиза в рецесия.
Според статистиката общо за юли-септември сме произвели стоки и услуги за 21 млрд. лв. по текущи цени или 10,74
млрд. евро. На човек от населението се падат 2 832,8 лв. от стойностния обем на показателя. Създадената от отраслите
на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) възлиза на 17,94 млрд. лв. Инвестициите (брутообразуване
в основен капитал) формират 17,8% от произведения БВП. Външнотърговското салдо е положително в размер на 2,3
млрд. лв. и заема дял от 11,1% в структурата на БВП. Предварителните данни на НСИ за третото тримесечие сочат, че
крайното потребление бележи ръст от 0,3%.
Междувременно данните на Евростат показаха, че темпът на икономически ръст в държавите от еврозоната се запазва
на ниво 0,2% през третото тримесечие при същото ниво и през април-юни. За сметка на това има леко оживление в БВП
на целия ЕС - докато през второто тримесечие на годината повишението е било 0,2%, през третото тримесечие е отчетен
растеж от 0,3%. Европа на двете скорости е факт, който показва, че отличниците в ЕС по-силно чувстват кризата. Страните

от еврозоната забавят повече растежа си, отколкото общо страните членки.
Икономиките на Югоизточна Европа ще бъдат изправени пред "голяма несигурност" през 2012 г. поради събитията в
световен мащаб , коментира вчера Петър Занфей, главен икономист в Европейската банка за възстановяване и развитие,
цитиран от „Блумбърг“. Очаквахме 2 или 3 на сто растеж за региона, но сега това изглежда твърде оптимистично,
допълни експертът на конференция в Белград. При актуализацията на прогнозите през януари ще се изясни колко
надолу е отишъл темпът. По-слабият растеж ще доведе до по-ниски дефицити по текущата сметка в региона, което е
вследствие на неблагоприятната тенденция за намаляването на притока на капитали, най-малкото в краткосрочен план.
√ НАП е поискала фалита на 178 фирми
http://www.klassa.bg/news/Read/article/188990_%D0%9D%D0%90%D0%9F+%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0
%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+178++%D1%84%D0%
B8%D1%80%D0%BC%D0%B8
Националната приходна агенция (НАП) е поискала от началото на годината досега фалит за 178 фирми, които не
погасяват своите публични задължения, съобщиха от ведомството. Исканията за несъстоятелност са скочили два пъти и
половина спрямо същия период на 2010 г. Тогава компаниите във фалит са били едва 71.
Агенцията мотивира тези свои решения с факта, че посочените фирми са били канени по няколко пъти да започнат да
плащат изцяло или на части своите дългове, но въпреки това представителите им не са предприели никакви действия.
Законодателството дава възможност на приходната администрация да поиска от съда откриване на производство по
несъстоятелност за фирми, които са неплатежоспособни или свръхзадлъжнели. При откриване на подобна процедура
съдът налага запор върху цялото имущество на компанията, което се осребрява в рамките на производството.
Освен това експертите от НАП напомнят, че управителите и собствениците на дружествата, обявени във фалит, не могат
да учредяват нови акционерни или еднолични дружества. Търговец, който изпадне в неплатежоспособност и в 30дневен срок от спирането на плащанията не заяви това в съда, се наказва с лишаване от свобода до 3 години и глоба до
5 хиляди лева. Затова от данъчната агенция препоръчват при затруднения фирмите да търсят контакт с тях. В момента
приходната администрация предлага редица възможности, чрез които бизнесът в затруднение да успява да обслужва
своите дългове към държавата и да продължи да работи. Така например всяко дружество може да поиска получаване на
разрешение за неотложни плащания, което позволява част от постъпващите по запорираната сметка на длъжника суми
да останат на негово разположение, за да се разплати със своите контрагенти. Най-често между 10 и 20 на сто от всички
постъпления по банковата сметка на компанията в затруднение отиват за погасяване на данъчни или осигурителни
дългове, а останалите пари се използват за основната дейност на фирмата.
Вестник Труд
√ Държавата подарява безплатен е-подпис на всички
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1140550
Кабинетът обмисля всички българи да имат безплатни електронни подписи. Икономическият министър Трайчо
Трайков даде тази идея на премиера.
Бойко Борисов попита колко ще струва това на бюджета. Зам.-министърът на транспорта и информационните
технологии Валери Борисов обясни, че цената варира между 60 и 100 лв. на подпис. Ако така ще се спести време и ще
се увеличи прозрачността, си заслужава, коментира премиерът. Според зам.-министъра е по-евтино да се въведат
електронни лични карти с чип. С тях може да се плащат данъци и осигуровки, да се следи здравното досие и да се
гласува.
Борисов: Ще махам министри за забавяне на е-правителството
Премиерът Бойко Борисов се закани, че ще уволни всеки министър, който изостане от сроковете за изграждане на
електронното правителство. Наскоро той освободи от длъжност зам.-министъра на транспорта Първан Русинов
именно заради забавени проекти. Сега новата заплаха, че компромиси няма да има, е директно насочена към членовете
на Министерския съвет.
Борисовата закана се чу при старта на системата за електронен обмен на документи между 5 ведомства. Проектът
трябва да спестява на всяко от тях по 300-400 хил. лева годишно за куриери или общо около 2 млн. лв. на държавния
бюджет.
Министерствата, които вече си обменят е-документи, са на икономиката, на транспорта, информационните технологии и
съобщенията, на регионалното развитие и благоустройството, на външните работи и Агенция “Пътна инфраструктура”.
До два месеца цялата централна администрация трябва да бъде електронно свързана. Очаква се това да икономиса
около 5 млн. лв. на хазната. Гражданите и бизнеса пък щели да пестят време и нерви.
Не е ясно обаче колко струва на държавата и общините въвеждането на е-управлението. От транспортното министерство
предполагат, че сумата може и да надхвърля 50 млн. лева за последните 5-6 години. В единния портал за
административни услуги egov.bg има достъп до около 30 документа, а на местно ниво е-услугите са около 300-400. Те
обаче не са свързани с портала.
На прощъпалника на новия електронен портал в транспортното министерство се появи почти целия Министерски съвет.
Присъстваха министрите на вътрешните работи Цветан Цветанов, на регионалното развитие Лиляна Павлова, на
икономиката Трайчо Трайков, на здравеопазването Стефан Константинов, на труда Тотю Младенов, на еврофондовете
Томислав Дончев, на правосъдието Диана Ковачева, на транспорта Ивайло Московски, на образованието Сергей Игнатов
и шефът на здравната каса Нели Нешева. Премиерът изиска отчет от всеки от тях докъде е стигнал със свързването към
системата за обмен на документи, както и какви е-услуги предлагат.

Тотю Младенов обясни, че министерството му има готовност да се върже към системата за е-обмен на документи едва
на 15%, защото предишното правителство изостанало с изпълнението на задачите. “Няма да се оправдавате с
предишните, това аз го правя”, скастри го Борисов.
Според Стефан Константинов в здравното ведомство тече процедура за изграждане на нова деловодна система,
съвместима с демонстрираната във вторник. Министерството му работело и по въвеждането на т. нар. ездравеопазване. Част от проекта е издаването на електронни рецепти и е-досиета на пациентите.
Целта на министерството на икономиката е до края на март 2012 г. да имаме портал за е-деловодство, през който всички
граждани и фирми да подават документи с е-подпис, каза министър Трайков. Планираме да намалим с 80%
вътрешноведомствения обмен на хартиени документи и да въведем 5 е-услуги в туризма, добави той.
МС е на финалната права да премине към безхартиени заседания, за които се говори от поне 10 г., научи още “Труд”.
Вече е обявена обществена поръчка за техника, която да подпомогне работата на кабинета - блейд шаси и 5 сървъра към
него, 5 терабайта дисков масив с възможност на разширяване до 96 диска. Поставено е условие на денонощна 3годишна поддръжка с време на реакция до 4 часа. Според системни администратори от частни компании това изискване
е твърде занижено - обикновено договорите се сключват за сервизна реакция до 30 минути.
Правителството е обявило още, че иска да купи 46 компютъра с памет 4 GB и твърд диск минимум 320 GB за своите
служители. Търговци на такава техника коментираха, че занижените изисквания към твърдите дискове са заради тяхното
почти двойно поскъпване след наводненията в Тайланд. В обществената поръчка са включени и 9 лаптопа, както и друга
техника.
Вестник Сега
√ Молбите за пенсиониране са се увеличили с 1/3 за 2 месеца
http://www.segabg.com/article.php?id=580934
Намеренията на правителството да увеличи пенсионната възраст догодина не само че няма да имат никакъв фискален
ефект, но вероятно ще вкарат НОИ в преразход. Това става ясно от справка, изготвена за "Сега" за броя на заявленията за
пенсиониране за октомври и ноември в някои от големите градове.
С 32.5% са се увеличили заявленията за пенсиониране в София през последните два месеца. 53-ма софиянци на ден
подават молба в софийското управление на НОИ. Преди управляващите да заговорят за пенсионните промени, средният
брой на заявленията е бил 40 на ден. За сравнение през първите 9 месеца на годината желание да се пенсионират са
заявили 7465 софиянци, а през октомври и ноември - повече от 2200 души.
Още по-голяма е разликата във Варна. Там за октомври и ноември са подадени 942 заявления, или средно по 23.52 броя
на ден. Общият брой не е впечатляващ, но ръстът е осезателен на фона на останалите 9 месеца от годината, когато са се
подавали средно по 14.47 заявления на ден (общо 2720). В Пловдив за последните два месеца заявленията са 1160, или
средно по 29 на ден. Там увеличението не е толкова голямо, но все пак го има - за януари - септември са се подавали по
около 23 молби на ден, или общо 4273. Подобно е положението и в останалите поделения на НОИ.
От НОИ признават, че нямат обяснение защо хора, които са изпълнили условията в края на 2011 г., бързат да се
пенсионират, тъй като те могат да го направят и в бъдеще по старите условия. Освен това ще получават и по-висока
пенсия, тъй като всяка година стаж при неупражнено право на пенсия ще участва вече с 4% при изчисляването на парите
за старост, а не с 3, както досега. Експертите обясняват бума единствено с недоверие и страх, че политиката може да се
промени за пореден път към по-лошо. Вероятно в момента правят опити да се пенсионират при по-леките условия и
хора, на които малко не им достига стаж и могат да си го откупят. Това обаче струва 74.76 лв. на месец и ако например
човек реши да си откупи годините на следването, общата сума е 4485 лв.
От седмици се говори за истерия за пенсиониране и в силовите министерства. При тях догодина се вдига минималният
стаж за пенсия - от 25 на 27 г. Затова и в МВР и МО говорят за десетки молби за напускане, а в ДАНС положението е още
по-тежко, защото там се орязаха и 20-те заплати, които се полагат при излизане от системата. Те се запазват единствено
за униформения състав на двете министерства и за чиновниците на МВР.
Подобна беше ситуацията и в края на миналата година, когато пак с промяна две седмици преди края на годината
управляващите вкараха в сила пенсионни промени. С тях от началото на 2011 г. отпадна точковата система, по която
недостигащ стаж можеше да се компенсира с по-висока възраст. Тогава за последното тримесечие в София са подавани
средно по 70 заявления на ден, или общо 4523. Във Варна са били 2279, или по 35 дневно. В Пловдив повече от 46
кандидат-пенсионери са подавали заявления на ден, което ще рече общо 3022 на ден. А от НОИ отчетоха близо 15 000
повече пенсионери от планираните около 90 000. Тази година отново се очаква те да са с горе-долу толкова повече.
Напрежението около пенсионирането започна да се трупа веднага след изборите, когато вицепремиерът Симеон Дянков
започна да подхвърля в медиите идеи за увеличение на възрастта. Докато той отричаше пред синдикати и работодатели
подобни намерения, заместникът му Владислав Горанов избистри предложението до увеличение с 1 година от 2012 г.
Профсъюзите започнаха да се организират за национален протест, но въпреки това управляващите вкараха промените
директно чрез депутати, заобикаляйки така нуждата от съгласуване в тристранния съвет. Миналата сряда, когато в София
се събраха 15 000 души да протестират, ГЕРБ излезе с компромисен вариант. Именно той влиза за окончателно
приемане днес или утре в парламента - увеличение на възрастта от 2012 г. с по 4 месеца на година, докато достигне 63 г.
за жените и 65 г. за мъжете. Паралелно с това по силата на по-предишни промени започва да се увеличава и стажът със
същата стъпка от 4 месеца.

