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√ Standard & Poor`s сложи под лупа и рейтинга на ЕС 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/189212_Standard+%26+Poor%60s+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8++%D
0%BF%D0%BE%D0%B4+%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D
0%B3%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%95%D0%A1 
Американската рейтингова агенция Standard & Poor`s обяви, че поставя под наблюдение с негативна перспектива 
оценката AAA на Европейския съюз. Топрейтингът на съюза може да бъде понижен с една степен, ако един или няколко 
от отличниците в еврозоната загубят максималните си оценки. В понеделник агенцията предупреди, че поставя под лупа 
15 държави, използващи еврото, сред които Германия, Франция, Австрия, Холандия, Финландия и Люксембург. S&P, 
която е поставила тази оценка още в далечната 1976 година, обясни, че финансирането на ЕС ще понесе последиците от 
дълговата криза в еврозоната.  
„62% от доходите на ЕС се осигуряват от страните от еврозоната, много от които 15 също са поставени под наблюдение и 
заплашени от понижаване на рейтинга им“, припомнят от Standard & Poor`s. Поради това прегледът ще анализира 
способността на държавите с евро да помагат на ЕС да обслужва дълговете си в случай, че институциите му се окажат 
във финансови затруднения. Промяната на оценката вероятно ще зависи от изхода на новата среща на върха на ЕС, която 
започна вчера в Брюксел. Евентуално понижаване на рейтинга на ЕС обаче не би имало драстични последици за 
икономическото състояние на съюза. Такива могат да се очакват само ако понижението е предшествано от емитирането 
на еврооблигации.  
Standard & Poor`s атакува и някои от водещите германски и френски банки, поставяйки ги в списъка си на 
наблюдаваните. Агенцията посочи, че германските кредитни институции Deutsche Bank и Commerzbank и френските BNP 
Paribas, Credit Agricole и Societe General ще бъдат оценени с отрицателна перспектива за възможно понижаване на 
рейтинга. Италианската банка UniCredit също е поставена в списъка на наблюдаваните. 
„Възнамеряваме да извадим рейтингите им от списъка за преразглеждане веднага след приключването на 
преразглеждането на дългосрочните национални рейтинги“, пише в съобщението на оценителите. Там се подчертава 
също, че рейтингите на Австрия, Белгия, Финландия, Германия и Холандия могат да бъдат понижени с една степен, а 
тези на Франция, Естония, Ирландия, Италия, Малта, Португалия, Словакия, Словения и Испания – с до две степени. 
Внасянето в списъка за преразглеждане за евентуално понижение означава, че за съответния рейтинг съществува 50% 
вероятност да бъде понижен през следващите 90 дни. 
Наред с банките и съюза Standard & Poor`s заплаши и рейтингите на големите европейски столици - Париж, Рим и Виена. 
Те също ще зависят от оценката на съответните държави, в които се намират. 
 
√ Симеон Дянков сам защити бюджета за 2012 г. 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/189252_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD+%D0%94%D1%8F%D0
%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%B0%D0%BC+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B8+%D0%B1%D1
%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+2012+%D0%B3.+ 
Единствено финансовият министър Симеон Дянков от министрите бранеше бюджета за 2012 г. по време на второто му 
четене в парламента вчера. До редакционното приключване на броя документът не бе приет изцяло.  
Очакваният дефицит догодина е 1,35 % по-малко от предвидения в първоначалните разчети - 2 %. Няма да подкрепим 
предложенията, които на практика променят приходите и дефицита, опонира Алиосман Имамов от ДПС. „Догодина са 
предвидени значително повече средства за капиталови разходи в размер на 5,2 млрд. лв. Голяма част от тях са с 
европейски произход и следователно зависят от решения извън България. 88 % от тези разходи са насочени към 
големите инфраструктурни проекти и са централизирани“, мотивира се депутатът от ДПС. Но според финансовия 
министър фискът може да издържи, защото е сметнат на 1% ръст на БВП.  
„Ако догодина не се изпълни очакваният растеж, което е по-вероятното, е твърде възможно и приходната част, макар че 
тя е планирана при 1 % растеж, да не се събере изцяло. Това е много сериозен риск за българския парламент и 
правителство“, заяви от трибуната съпредседателят на Синята коалиция Мартин Димитров.  
Между първо и второ четене на закона за бюджета беше внесена съществена корекция в законопроекта за Държавното 
обществено осигуряване (ДОО), което касае пенсионната реформа. Друга промяна бе свързана с добавените 5 млн. лв. 
към бюджета на БАН. Според закона очакваните данъчни приходи са в размер на 17,03 млрд. лв., което показва наличие 
на сериозен сив сектор, смята Пламен Орешарски от Коалиция за България. 
Червената депутатка Корнелия Нинова пък бе още по-остра: „Осем часа ви бием с аргументи и сигурно още осем ще го 
правим - това наричам мазохизъм“. Тя го каза във връзка с това, че до момента няма изказвания от ГЕРБ по време на 
дискусията за бюджета. Нинова подчерта, че управляващите не вземат отношение в дискусията за закон, който самите те 
прокарват. От Коалиция за България поискаха парите на БАН за 2012 г. да се увеличат с 30 милиона лева.  
Депутатите Яне Янев и Михаил Миков пък влязоха в спор за бюджета на ДАНС. Яне Янев защити предложението на 
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управляващите да намалят бюджета на агенцията, като по думите му същата промяна трябва да бъде направена и в 
системата на МВР. Предложението на управляващите, което бе прието, е за намаляване на обезщетенията на 
служителите на ДАНС при пенсиониране и е част от бюджета за Държавно обществено осигуряване, с който се пуска в 
ход пенсионната реформа. Зам.-председателят на ПГ на Коалиция за България Михаил Миков пък заяви: „Човек не 
трябва да има дълга памет, за да си спомня вашето добро сътрудничество с ДАНС в различните етапи. Сега изведнъж 
вие се появявате като най-яркия опонент на структурата.“ 
 
Вестник Капитал daily 
 
√  Народното събрание одобри възрастта за пенсиониране да нараства с по 4 месеца от 2012 г. 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/12/08/1355679_narodnoto_subranie_odobri_vuzrastta_za_pensionirane_da/ 
С 82 гласа "за", 51 против и двама въздържали се парламентът прие по-рестриктивния режим за пенсиониране,който ще 
започне да се прилага догодина.  
От опозицията веднага заговориха за сезиране на Конституционния съд, защото текстовете не са минали на две 
гласувания, както предвижда основният закон, а бяха вкарани в Преходните и заключителните разпоредби на Закона за 
бюджета на  Държавното обществено осигуряване за 2012 г. преди окончателното му приемане.  
От 2012 г. възрастта за пенсиониране ще се увеличава с по 4 месеца всяка година докато за жените нарасне от сегашните 
60 г. на 63 г., а за мъжете - от 63 г. на 65 г., гласят приетите текстове.  
Променя се редът за пенсиониране за хората, които са навършили съответната възраст, но през годините не са успели да 
натрупат необходимия осигурителен стаж. Сега те получават право на пенсия, когато станат на 65 г. и при условие, че са 
се осигурявали в продължение поне на 15 години. От догодина обаче и за тях възрастта ще започне да расте плавно с по 
4 месеца до навършването на 67 г. и за двата пола. 
По-рестриктивни стават и изискванията за пенсиониране на работилите при тежки условия. 
Нарастването на възрастта за пенсиониране с по 4 месеца всяка година ще се прилага и за тях докато в края на 2014 г. 
достигне 48 г. за жените и 53 г. за мъжете, работили при първа категория труд и съответно 53 г. за жените и 58 г. за 
мъжете от втора категория труд.  
Военните, работещите в МВР,  ДАНС,  "Гражданска защита", следователите ще могат да се пенсионират при 27 г.  общ 
осигурителен стаж, ако две трети от него са в  натрупали в тези служби.  Сега изискването е за 25 г. стаж. 
Обезщетенията за майчинство и безработица ще се изчисляват въз основа на  осигурителния доход за 2 г. назад, а не за 
година и половина, както е сега. Размерът на обезщетението за болест пък ще се пресмята според осигурителния доход 
през предходните 18 месеца вместо 12. 
Дискусията само по текстовете, свързани с промяната на възрастта за пенсиониране, отнеха около пет часа на 
депутатите, които започнаха дебатите по тях снощи и ги продължиха днес.  
От БСП обвиниха управляващите, че по време на разискванията са останали глухи за аргументите срещу изтегляне на 
спорните текстове и са мълчали като риби. Депутатът от БСП Корнелия Нинова пресметна, че в среднощните дебати 
опозицията е направила 42 изказвания, докато управляващите не са говорили от трибуната. "Това не е реформа, това е 
война на посредствеността срещу разума, война на управляващите срещу народа си", заяви Нинова пред журналисти.  
Промените не могат да бъдат наречени реформа в пенсионната система, заяви лидерът на ДСБ и съпредседател на 
Синята Коалиция Иван Костов. "Евтина страна, евтина система, никой инвеститор не иска да дойде", каза той от 
парламентарната трибуна. По думите му след 2001 г., когато СДС слезе от власт, осигурителната система дерайлира, 
защото са нарушени основни правила, по които тя е вървяла към дългосрочна стабилизация. 
 
Вестник Сега 
 
√ Потреблението става по-важно от износа като фактор за растежа 
http://www.segabg.com/article.php?id=581189 
Изненадващо на фона на свитите разходи на населението потреблението ще измести износа като най-значим фактор за 
икономическото развитие на страната. До този извод са стигнали анализаторите на Райфайзенбанк в месечния обзор на 
трезора.  
Причината е, че през третото тримесечие на 2011 г. българският експорт се е увеличил с едва 1.7%. Стойността е 
незначителна, след като по същото време през 2010 износът отбеляза ръст от близо 40% на годишна база. Необичайно 
големите обеми тогава бяха предизвикани заради лоша реколта в някои от основните конкуренти на страната. Тази 
година обаче подобни благоприятни фактори липсват, затова и анализаторите смятат, че ролята на експорта намалява.  
В същото време ръстът на потреблението от 1.7% през третото тримесечие явно е достатъчен, за да го превърне във 
водещ фактор. Увеличението се отдава на по-слабото нарастване на цените през юли-септември. Все пак от Райфайзен 
признават, че развитието на потреблението в бъдеще е несигурно. "Виновник" са лошите тенденции в търговията на 
дребно, която през октомври отчита спад от 5.2% на годишна база. 
От банката обявиха, че понижават прогнозата си за икономическия ръст на България през 2012 г. от 2 на 1.2%. 
"Евентуално повторение на рецесията в Еврозоната ще се отрази и на българската икономика, тъй като по линия на 
външнотърговския оборот и финансовата си система България е силно интегрирана с тази група страни. Търсенето на 
български износ ще отслабне, а източниците на външно финансиране вероятно ще станат по-трудно достъпни. Това ще 
ограничи ръста на кредитирането, потреблението и инвестициите, поради което ревизираме отново надолу прогнозата 
си за икономическия растеж на България за 2012 г. от 2 до 1.2%", коментира главният икономист на Райфайзенбанк 
Калоян Ганев.  
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През октомври месечната инфлация е 0.8%, сочат данни от анализа. Бюджетният дефицит остава на ниво 1.1% от БВП, 
като разходите надвишават приходите само с 16.1 млн. лв. Цените на финансовите услуги пък рязко са нараснали за 
месец - с 5.2%. Не става ясно обаче за кои точно услуги става въпрос.  
НА БОРСАТА 
В сравнение с второто тримесечие на годината през третото безработицата е спаднала с 1 на сто до 10.2%, отчитат 
анализаторите. С 84 хил. души са се увеличили заетите в страната, но това се дължи главно на сезонната работа в 
летните курорти и селското стопанство. На годишна база обаче безработицата продължава да поддържа високи 
стойности. Броят на незаетите се е увеличил с 16 хил. (5%) спрямо третото тримесечие на 2010. 
 
Вестник Новинар 
 
√ НАП възстановява ударно 400 млн. лв. ДДС на бизнеса 
http://novinar.bg/news/nap-vazstanoviava-udarno-400-mln-lv-dds-na-biznesa_Mzc2ODs2Mw==.html 
Около 400 млн. лв. ДДС ще възстанови на бизнеса Националната агенция за приходите (НАП). Това заяви 
изпълнителният директор на агенцията Красимир Стефанов пред БНР. По думите му след разговор с вицепремиера и 
министър на финансите Симеон Дянков и заради задълбочаващата се икономическа криза, е преценено, че фирмите 
имат нужда от свежи средства и заради това агенцията ще ускори процедурите по възстановяване на ДДС на коректните 
данъкоплатци. 
До края на ноември приходната агенция е събрала 11,4 млрд. лв., което е със 715 млн. лв. повече в сравнение с година 
по-рано. Според Стефанов до края на година данъчните ще съберат с около 300 млн. лева по-малко от заложеното, 
което се дължи най-вече на неточно планираните приходи от осигурителни вноски. Директорът добави, че ако 
прогнозите на НАП за събираемостта на осигурителните вноски през 2011 г. бяха взети предвид в края на 2010 г., 
агенцията щеше да изпълни плана за приходите си през тази година на 100%. 

http://novinar.bg/news/nap-vazstanoviava-udarno-400-mln-lv-dds-na-biznesa_Mzc2ODs2Mw==.html

