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Асоциация на индустриалния капитал в България вчера в медиите 
 
focus-news.net 
 
√ Национално представителните работодателски организации искат среща с президента Георги Първанов за 
пенсионната реформа 
http://www.focus-news.net/?id=n1599342 
София. Национално представителните работодателски организации изпратиха писмо до президента на Република 
България във връзка с пенсионната реформа. С него представителите на организациите заявяват общото си желание за 
среща с държавния глава, на която да го запознаят с позицията си. 
Във връзка с приетите от Народното събрание изменения и допълнения в нормативни актове, отнасящи се до 
пенсионната реформа и свързаните с нея отношения, ние, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска 
стопанска камара – съюз на българския бизнес и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България – гласът 
на българския бизнес, като представителни организации на работодателите, изразяваме ясната си и недвусмислена 
подкрепа за необходимост от пенсионна реформа. Тази ни обща позиция е формирана както от обективните 
потребности на настоящото състояние на пенсионната система, така и от разбирането ни за необходимост от сериозни, 
принципни изменения, насочени към позитивни резултати в бъдеще. С ясното разбиране за непопулярния характер на 
предприеманите мерки сме убедени, че е по-добре решение да има сега, отколкото в близко бъдеще да се налагат още 
по-тежки и рестриктивни промени, се посочва в писмото. 
 
cross.bg 
 
√ И национално представителните работодателски организации искат среща с Първанов 
http://www.cross.bg/1268235 
Във връзка с приетите от Народното събрание изменения и допълнения в нормативни актове, отнасящи се до 
пенсионната реформа и свързаните с нея отношения, ние, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска 
стопанска камара - съюз на българския бизнес и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България - гласът 
на българския бизнес, като представителни организации на работодателите изразяваме ясната си и недвусмислена 
подкрепа за необходимост от пенсионна реформа. Това заявяват в писмото си до президента на Република България 
Георги Първанов от национално представителните работодателски организации. Тази ни обща позицията ни е 
формирана както от обективните потребности на настоящото състояние на пенсионната система, така и от разбирането 
ни за необходимост от сериозни, принципни изменения насочени към позитивни резултати в бъдеще, смятат те.  
С ясното разбиране за непопулярния характер на предприеманите мерки сме убедени, че е по-добре решение да има 
сега, отколкото в близко бъдеще да се налагат още по-тежки и рестриктивни промени. 
С оглед на изложеното, заявяваме общото ни желание на съвместна среща да Ви запознаем с позицията ни по 
изложените въпроси. 
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√ Работодатели: По-добре реформи сега, отколкото рестрикции после 
http://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/rabotodateli_podobre_reformi_sega_otkolkoto_restrikcii_posle-
126135.html 
Национално представителните работодателски организации изпратиха писмо до президента Георги Първанов във 
връзка с пенсионната реформа. С него работодателите заявяват общото си желание за среща с държавния глава, на 
която да го запознаят с позицията си. 
Във връзка с приетите от Народното събрание изменения и допълнения в нормативни актове, отнасящи се до 
пенсионната реформа и свързаните с нея отношения, ние, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска 
стопанска камара – съюз на българския бизнес и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България – гласът 
на българския бизнес, като представителни организации на работодателите, изразяваме ясната си и недвусмислена 
подкрепа за необходимост от пенсионна реформа. Тази ни обща позиция е формирана както от обективните 
потребности на настоящото състояние на пенсионната система, така и от разбирането ни за необходимост от сериозни, 
принципни изменения, насочени към позитивни резултати в бъдеще.  
С ясното разбиране за непопулярния характер на предприеманите мерки сме убедени, че е по-добре решение да има 
сега, отколкото в близко бъдеще да се налагат още по-тежки и рестриктивни промени, се посочва в писмото. 
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√ Работодатели подкрепят пенсионната реформа, искат среща с Първанов 
http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=822087 
По-добре е сега да има решение попенсионната реформа, отколкото в бъдеще да се налагат още по-тежки промени. 
Това посочват от национално представителните работодателски организации в предоставено на медиите писмо до 
президента във връзка с приетите от Народното събрание изменения и допълнения в нормативни актове, отнасящи се 
до пенсионната реформа. 
„С ясното разбиране за непопулярния характер на предприеманите мерки сме убедени, че е по-добре решение да има 
сега, отколкото в близко бъдеще да се налагат още по-тежки и рестриктивни промени”, се посочва още в писмото.  
Работодателите изразяват желание за среща с държавния глава, на която да го запознаят с позицията си. 
„Като представителни организации на работодателите изразяваме ясната си и недвусмислена подкрепа за 
необходимост от пенсионна реформа. Тази ни обща позиция е формирана както от обективните потребности на 
настоящото състояние на пенсионната система, така и от разбирането ни за необходимост от сериозни, принципни 
изменения, насочени към позитивни резултати в бъдеще”, пишат от Асоциацията на индустриалния капитал в България, 
Българската стопанска камара и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.  
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√ Работодателите доволни от приетата пенсионна реформа 
http://www.dnes.bg/obshtestvo/2011/12/10/rabotodatelite-dovolni-ot-prietata-pensionna-reforma.146179,5 
"С ясното разбиране за непопулярния характер на предприеманите мерки, сме убедени, че е по-добре решение да има 
сега, отколкото в близко бъдеще да се налагат още по-тежки и рестриктивни промени". 
Това посочват в писмо до медиите от работодателски организации във връзка с приетите от парламента промени, 
отнасящи се до пенсионната реформа. 
1 януари догодина възрастта за пенсиониране се увеличава с по 4 месеца всяка година до достигане на 63-годишна 
възраст за жените и 65-годишна възраст за мъжете. 
Нарастването на възрастта за пенсиониране с по 4 месеца всяка година ще се прилага и за работещите първа и втора 
категория труд. За първа - докато в края на 2014 г. достигне 48 г. за жените и 53 г. за мъжете, а за втора - 53 г. за жените и 
58 г. за мъжете. 
Работодателите изразяват желание за среща с държавния глава, на която да го запознаят с позицията си. 
"Като представителни организации на работодателите изразяваме ясната си и недвусмислена подкрепа за 
необходимост от пенсионна реформа. Тази ни обща позиция е формирана както от обективните потребности на 
настоящото състояние на пенсионната система, така и от разбирането ни за необходимост от сериозни, принципни 
изменения, насочени към позитивни резултати в бъдеще", пишат от Асоциацията на индустриалния капитал в България, 
Българската  
стопанска камара и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.  
 
svobodnoslovo.com 
 
√ И национално представителните работодателски организации искат среща с Първанов 
http://www.svobodnoslovo.com/%D0%B8-
%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D
1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82/ 
Във връзка с приетите от Народното събрание изменения и допълнения в нормативни актове, отнасящи се до 
пенсионната реформа и свързаните с нея отношения, ние, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска 
стопанска камара – съюз на българския бизнес и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България – гласът 
на българския бизнес, като представителни организации на работодателите изразяваме ясната си и недвусмислена 
подкрепа за необходимост от пенсионна реформа. 
Това заявяват в писмото си до президента на Република България Георги Първанов от национално представителните 
работодателски организации. Тази ни обща позицията ни е формирана както от обективните потребности на настоящото 
състояние на пенсионната система, така и от разбирането ни за необходимост от сериозни, принципни изменения 
насочени към позитивни резултати в бъдеще, смятат те. 
С ясното разбиране за непопулярния характер на предприеманите мерки сме убедени, че е по-добре решение да има 
сега, отколкото в близко бъдеще да се налагат още по-тежки и рестриктивни промени. 
С оглед на изложеното, заявяваме общото ни желание на съвместна среща да Ви запознаем с позицията ни по 
изложените въпроси. 
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vesti.bg 
 
√ Работодатели срещу Първанов за ветото 
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=4379631 
С ясното разбиране за непопулярния характер на предприеманите мерки сме убедени, че е по-добре решение да има 
сега, отколкото в близко бъдеще да се налагат още по-тежки и рестриктивни промени. 
Това се казва в писмо на национално представителните работодателски организации до президента Георги Първанов 
във връзка с приетите от Народното събрание решения за пенсионната реформа. 
Работодателите предлагат на президента среща, на която да го запознаят с позицията си. 
Като представителни организации на работодателите изразяваме ясната си и недвусмислена подкрепа за необходимост 
от пенсионна реформа. 
Тази ни обща позиция е формирана както от обективните потребности на настоящото състояние на пенсионната 
система, така и от разбирането ни за необходимост от сериозни, принципни изменения, насочени към позитивни 
резултати вбъдеще, пишат от Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара и 
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.  
В петък президентът обяви, че в близките дни ще наложи вето върху закона за бюджета на Държавното 
обществено осигуряване за 2012 г.  
В събота той потвърди намерението си и обяви, че екипът му изготвя мотивите за ветото. 
 
kaminata.net 
 
√ Работодатели: По-добре е пенсионна реформа сега, отколкото ново отлагане 
http://www.kaminata.net/post585953.html 
По-добре сега да има решение по пенсионната реформа, отколкото в бъдеще да се налагат още по-тежки промени - това 
е позицията на работодателски организации, съобщи БТА. 
"С ясното разбиране за непопулярния характер на предприеманите мерки, сме убедени, че е по-добре решение да има 
сега, отколкото в близко бъдеще да се налагат още по-тежки и рестриктивни промени", гласи писмо на национално 
представителните работодателски организации до президента. 
Народното събрание вече прие законовите промени, с които се вдига пенсионната възраст, а президентът Георги 
Първанов обяви, че ще наложи вето. Работодателите изразяват желание за среща с държавния глава, на която да го 
запознаят с позицията си. 
Като представителни организации на работодателите изразяваме ясната си и недвусмислена подкрепа за необходимост 
от пенсионна реформа. Тази ни обща позиция е формирана както от обективните потребности на настоящото състояние 
на пенсионната система, така и от разбирането ни за необходимост от сериозни, принципни изменения, насочени към 
позитивни резултати в бъдеще, пишат от Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска 
камара и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. 
И днес президентът Първанов обяви намерение да наложи вето на законовите промени, с които се увеличава възрастта 
за пенсиониране с по четири месеца в следващите три години. Обяви, че липсата на предсказуемост на държавните 
решения ще е един от основните му мотиви. "Само преди една година ние приехме една договореност, решение, 
постигнато с висока степен на съгласие, за етапите и характера на пенсионната реформа. И сега този модел се променя", 
обясни той. И запита: "Какво доверие могат да имат гражданите в държава, която непрекъснато променя правилата". 
 
bulgariq.com 
 
√ Работодателите доволни от приетата пенсионна реформа 
http://bulgariq.com/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF/ 
„С ясното разбиране за непопулярния характер на предприеманите мерки, сме убедени, че е по-добре решение да има 
сега, отколкото в близко бъдеще да се налагат още по-тежки и рестриктивни промени“. 
Това посочват в писмо до медиите от работодателски организации във връзка с приетите от парламента промени, 
отнасящи се до пенсионната реформа. 
От 1 януари догодина възрастта за пенсиониране се увеличава с по 4 месеца всяка година до достигане на 63-годишна 
възраст за жените и 65-годишна възраст за мъжете. 
Нарастването на възрастта за пенсиониране с по 4 месеца всяка година ще се прилага и за работещите първа и втора 
категория труд. За първа – докато в края на 2014 г. достигне 48 г. за жените и 53 г. за мъжете, а за втора – 53 г. за жените 
и 58 г. за мъжете. 
Работодателите изразяват желание за среща с държавния глава, на която да го запознаят с позицията си. 
„Като представителни организации на работодателите изразяваме ясната си и недвусмислена подкрепа за 
необходимост от пенсионна реформа. Тази ни обща позиция е формирана както от обективните потребности на 
настоящото състояние на пенсионната система, така и от разбирането ни за необходимост от сериозни, принципни 
изменения, насочени към позитивни резултати в бъдеще“, пишат от Асоциацията на индустриалния капитал в България, 
Българската  
стопанска камара и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. 

http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=4379631
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=4372751
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=4378651
http://www.kaminata.net/post585953.html
http://bulgariq.com/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF/
http://bulgariq.com/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF/
http://bulgariq.com/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF/


 
***  
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Класа 
 
√ Над 100 т злато откриха канадски компании край Ракитово и Трън 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/189407_%D0%9D%D0%B0%D0%B4+100+%D1%82+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D1%8
2%D0%BE+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81
%D0%BA%D0%B8++%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
+%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE+%D0%B8+%D0%A2%D1%80%D1%8A%D0%BD 
Открити са нови две находища на злато у нас, чиито геоложки запаси се оценяват на 107 т. Залежите са край 
пазарджишкия град Ракитово и Трън, съобщи Ивайло Илиев от отдел „Разрешения“ в Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма. По думите му в Ракитово залежите се оценяват на 7 т злато и 100 т сребро, а в Трън са за 100 
тона злато. Терените се проучват от две дъщерни фирми на канадската компания „Юромакс Рисорсиз“. „Трейс Рисорсиз“ 
работи в Ракитово, а „Евромакс Сървисиз“ - край Трън.  
Илиев уточни, че двете компании проучват районите от седем години и сега са поискали икономическото министерство 
да регистрира геоложките им открития. Това ще позволи още една година фирмите да проучват взетите на концесия 
площи и след това да заявят търговско откритие – тоест да преценят дали ще е рентабилно да се добива злато там. От 
МИЕТ обясниха, че след регистрацията на търговско откритие ще има повече яснота какви точно са количествата ценни 
метали в двете находища. 
В България в момента се експлоатира само златната мина край Челопеч, а нейн концесионер е канадската компания 
"Дънди прешъс метълс“. Дружеството получи и концесия за добив на злато край Крумовград въпреки протестите на 
местните хора и неправителствени и еко организации. 
От началото на годината от икономическото министерство са събрали 60 млн. лв. приходи от концесионни такси. Това е 
с 50% повече от предвиденото в бюджета, твърди министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. 
Той заяви, че 22 млн. лв. от тези приходи ще отидат за общините, на чиито територии са концесиите. Откакто бе 
създаден Единният орган за управление на подземните богатства, са били предоставени 70 концесии за добив, обясниха 
от МИЕТ. В деловодството им има заведени 500 заявления за концесии и около 700 искания за търсене и проучване на 
подземни богатства. При проверки на концесиите експертите на МИЕТ са съставили и 8 акта за нерегламентиран добив. 
За неплащане на концесионни такси министерството води съдебно дело за близо 1 млн. лв. Делото е заведено срещу 
мини „Открит въгледобив Перник“ и мини „Бобов дол“, собственост на бизнесмена Христо Ковачки. 
От ведомството добавиха, че собствениците на мини и хвостохранилища трябва да представят до края на годината план 
за управление на минните отпадъци и рекултивация. В МИЕТ трябва да получат около 450 разработени плана, но до 
момента са пристигнали едва 100. Ако компаниите нямат подобни планове, ще бъдат глобени на първо време с до 50 
хил. лв. Догодина МИЕТ ще състави и регистър на операторите на мините, за да се знае кой е отговорен. От ведомството 
не можаха да обяснят кой в момента отговаря за поддръжката на мините и хвостохранилището на металургичния 
комбинат „Кремиковци“. 
 
√ „Шпигел“: Сделката за спасяване на еврото може да се окаже незаконна 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/189428_%E2%80%9E%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%E2%80%9
C%3A+%D0%A1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D0%B0%D
1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0++%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE+%
D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5+%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D0%B5+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5+%D0%BD
%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0 
Евентуален нов договор, с който да бъде подплатено постигнатото споразумение за фискален пакт срещу дълговата 
криза, в петък може да излезе извън закона. Това написа германското сп. „Шпигел“, цитирайки експерти. След като 
страните членки не стигнаха до единодушие заради съпротивата на Великобритания, те решиха да приемат новите 
фискални мерки под формата на междудържавно споразумение, което да бъде подписано до март. Общо 26 от 27-те 
държави в ЕС изразиха желанието си да се присъединят към "новия фискален пакт", като 17-те от валутния съюз ще 
работят за отделно споразумение извън европейските договори. Според „Шпигел“ обаче подобен документ на ниво 
страните с евро ще бъде нелегитимен, убедени са специалистите от Европейската комисия, Европейската централна 
банка и Европейския съвет. Според тях отделните държави могат единствено да заявят "политическа декларация за 
намерения", в която да посочат как биха действали относно санкциите за нарушителите на бюджетните правила. Но 
такава декларация няма да има обвързващия характер на един закон и може да бъде анулирана от едно ново 
правителство на тази държава. 
Към документа могат да се присъединят още девет страни след консултации с парламентите им. Великобритания остана 
единствената, която не се съгласи. Според премиера Дейвид Камерън Лондон се е отказал да пожертва суверенитета си 
за спасяването на еврото. „На страните, които искат да подпишат този договор, им пожелавам всичко хубаво, защото ние 
искаме еврозоната да разреши проблемите си, да постигне стабилност и растеж, от които цяла Европа, включително и 
Великобритания се нуждае“, коментира Камерън. Българското правителство подкрепи предложенията и ще търси по-
широка подкрепа в парламента. Референдуми ще са необходими за три от деветте държави.  
Основните мерки в т.нар. фискален пакт включват както лимити по дефицита, така и налагане на "автоматични 
последици" за непослушните във фискално отношение страни, освен ако квалифицирано мнозинство не ги блокира. По-

http://www.klassa.bg/news/Read/article/189407_%D0%9D%D0%B0%D0%B4+100+%D1%82+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8++%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9+%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE+%D0%B8+%D0%A2%D1%80%D1%8A%D0%BD
http://www.klassa.bg/news/Read/article/189407_%D0%9D%D0%B0%D0%B4+100+%D1%82+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8++%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9+%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE+%D0%B8+%D0%A2%D1%80%D1%8A%D0%BD
http://www.klassa.bg/news/Read/article/189407_%D0%9D%D0%B0%D0%B4+100+%D1%82+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8++%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9+%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE+%D0%B8+%D0%A2%D1%80%D1%8A%D0%BD
http://www.klassa.bg/news/Read/article/189407_%D0%9D%D0%B0%D0%B4+100+%D1%82+%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8++%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9+%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE+%D0%B8+%D0%A2%D1%80%D1%8A%D0%BD
http://www.klassa.bg/news/Read/article/189428_%E2%80%9E%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%E2%80%9C%3A+%D0%A1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0++%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5+%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D0%B5+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5+%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0
http://www.klassa.bg/news/Read/article/189428_%E2%80%9E%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%E2%80%9C%3A+%D0%A1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0++%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5+%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D0%B5+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5+%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0
http://www.klassa.bg/news/Read/article/189428_%E2%80%9E%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%E2%80%9C%3A+%D0%A1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0++%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5+%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D0%B5+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5+%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0
http://www.klassa.bg/news/Read/article/189428_%E2%80%9E%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%E2%80%9C%3A+%D0%A1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0++%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5+%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D0%B5+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5+%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0
http://www.klassa.bg/news/Read/article/189428_%E2%80%9E%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%E2%80%9C%3A+%D0%A1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0++%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5+%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D0%B5+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5+%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0


строгите правила ще бъдат включени в конституциите на страните.  
„Много се радваме, че не само страните от еврозоната, но и няколко други, настояват за фискална дисциплина. Особено 
важни са балтийските държави, Полша, Дания, България и Румъния и други две страни“, посочи германският канцлер 
Ангела Меркел. Президентът на МВФ Кристин Лагард определи решението като "много добра стъпка в правилната 
посока".  
Българският премиер Бойко Борисов коментира след срещата на 27-те, че е нормално тези, които дават парите, да 
поръчват музиката. „Но пък, от друга страна, тъй като по договор ние сме равни в ЕС, е хубаво да знаем какво се случва 
там, защото някои негативни тенденции след това биха могли да се прехвърлят и у нас. Знаете, че икономиките ни са 
скачени“, добави той.  
Не така оптимистичен е лидерът на БСП и председател на ПЕС Сергей Станишев. Пред БНР вчера той заяви, че 
постигнатите договорености всъщност са продължение на политиката, която се води вече две години и половина, и не 
смекчи нито финансовата криза, нито има икономически растеж, а безработицата расте.  
Не е премахнат рискът от разпадането на еврозоната, но това, което е положително, е, че Европейският съюз показва 
някаква решителност да върви към справяне с проблемите, която не се виждаше в последните две години, коментира 
пред „Фокус” Георги Ангелов от „Отворено общество”. Пазарите в Европа и зад Океана реагираха с предпазлив 
оптимизъм на новините от срещата. Според анализ на Ройтерс инвеститорите са притеснени, че подобна затегната 
фискална дисциплина ще ограничи твърде много растежа.  
Сред неразрешените въпроси останаха разширяването на правомощията и размерът на европейския помощен 
механизъм, както и дали Европейската централна банка ще изкупува масово облигации от затруднените страни, за да 
държи разходите им под контрол. Не бяха набелязани и мерки, които да стимулират устойчив икономически растеж. 
 
√ МВФ иска от България още реформи и буфери срещу кризата 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/189390_%D0%9C%D0%92%D0%A4+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D
1%82+%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%89%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D
1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%B1%D1%83%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8+%D1%81%D1%80%D0
%B5%D1%89%D1%83+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0 
Въпреки повишеното усвояване на средствата от фондовете на ЕС и стриктната финансова дисциплина икономическите 
перспективи за България не са благоприятни, се казва в заключенията на МВФ след приключване на редовната мисия у 
нас в края на миналата седмица. „Пътят напред е да се поддържат разумни фискални политики, да се засилват 
фискалните буфери, които да помогнат за справяне при евентуално влошаване на условията и да се ускорят структурните 
реформи за полагане основите на по-силно и по-устойчиво възстановяване на растежа, както и създаване на нови 
работни места и доходи“, посочва в заключенията си Катрина Пърфийлд, ръководител на мисията у нас. МВФ подкрепя 
увеличаването на пенсионната възраст от догодина, защото това ще намали дупката в бюджета на общественото 
осигуряване.  
Силното влияние на кризата в еврозоната бързо променя параметрите, заложени от правителството, посочват още 
експертите на финансовата институция. Очакваният ръст на БВП за 2012 г. е 1,3%, което е с 1,6 под заложения растеж от 
2,9% в доклада към бюджета на страната. Официално фискалният план бе приет от Народното събрание в четвъртък 
през нощта след 17 часа дебати. Краткосрочните икономически перспективи за България отбелязват понижение и в 
прогнозирания растеж на реалния БВП от 1,9 % и за 2011 г., отбелязват от фонда. Очакванията им през септември сочеха 
2,5% ръст тази година, а за 2012 г. – 3%.  
Инфлацията догодина обаче ще спадне под 3%. Според фонда през 2011 г. е вероятно бюджетът да постигне фискален 
дефицит от 2,5 на сто от БВП. Това и ниската тежест на държавния дълг допринасят за предпазване на България от 
ескалиращата нестабилност в еврозоната, се казва още в заключенията на експертите. Оценката за банковата система е, 
че е добре подготвена за справяне с неблагоприятните въздействия. В края на септември, капиталовата адекватност за 
банковата система е повече от два пъти над минималното изискване на ЕС, или 17,8 %, а ликвидността им е над 25,5 на 
сто. 
 
Вестник Труд 
 
√ Инвестициите от чужбина продължават да се топят 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1146271 
Чуждите инвестиции в България прогресивно намаляват през последните години. 2011-а засега не прави изключение. 
Последните данни за вложенията в страната през деветте месеца на годината показват спад от около 50% в сравнение 
със същия период на м.г. От януари до края на септември чужди компании са инвестирали в България 534,5 млн. евро, а 
за деветмесечието на 2010 г. са постъпили 1,03 млрд. евро преки инвестиции. Кризата промени и профила на 
вложенията. За тази година, поне според статистиката, липсват инвестиции във финансите, недвижимите имоти и 
търговията, въпреки че преди 2009 г. те бяха основни. По-голямата част от компаниите, които влагат в страната, са от ЕС. 
Инвестициите от държави като Китай, Русия, Япония, чиито икономики продължиха да растат и по време на кризата, са 
едва 0,1 на сто. 
България е привлекателна за инвеститорите с ниските си данъци, с икономическата и политическата стабилност, малкия 
държавен дълг и незначителния бюджетен дефицит. Страната е част от Европейския съюз, а колкото и неприятно да е 
това за работниците, разходите за труд са ниски. Въпреки всички тези предимства чуждите инвестиции намаляват 
прогресивно от 2009 г. насам, а прогнозите са, че рекордните нива на вложения от 2008 г. няма да бъдат достигнати. 
Зад числата 
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“Намаляването на чуждите инвестиции не означава, че България е станала непривлекателна за компаниите. Просто в 
момента те са предпазливи и по-скоро проучват, отколкото вземат решение къде да вложат парите си”, смята 
управителят на българския офис на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) Даниел Берг. Като аргумент 
в полза на твърдението си добавя, че самият той постоянно се среща с представители на чужди фирми, които търсят 
информация за условията за бизнес у нас. “В момента, в който икономическото положение в света се подобри, те ще 
решат да инвестират и може да изберат България”, твърди Берг. 
На същото мнение е Евгени Ангелов, зам.-министърът на икономиката и бъдещ съветник на президента Росен 
Плевнелиев. Според него в момента интересът към инвестиции е нулев и затова вложенията у нас намаляват. 
Председателят на Българската агенция за инвестиции Борислав Стефанов има допълнително обяснение за негативната 
статистика. Свиването на инвестициите се дължи и на това, че много клонове на чужди компании инвестират в страната 
със заеми от централите си, които сега връщат. Той открива в това положителен сигнал - българските дружества са 
достатъчно стабилни, за да възстановят кредитите. 
Стефанов вижда и положителна тенденция в променената от кризата структура на инвестициите. Данните на агенцията 
показват, че преди 2009 г. вложенията бяха насочени главно в три сектора - финанси, търговия и недвижимости. През 
2010 г. те вече са основно в промишлеността и енергетиката, които създават по-голяма добавена стойност и са по-
устойчиви. 
Дали намаляват или не чуждите инвестиции, трябва да се търсят начини за тяхното стимулиране. Според анализ на 
компанията “Ей Ти Кърни” (A.T. Kearney), поръчан от агенцията за инвестиции, основните пречки пред компаниите, които 
влагат или искат да вложат средствата си в България, са бюрокрацията, липсата на качествена работна ръка, 
политическите влияния, законовите бариери и трудният достъп до финансиране. В същото време това са основните 
фактори при вземането на решение дали да се инвестира или не. 
Проучването “Ей Ти Кърни” показва, че компаниите се интересуват най-вече колко е подготвена работната ръка и след 
това гледат данъчния режим и макроикономическата и политическата стабилност в страната. Решението на основните 
проблеми за инвеститорите не може да бъде съсредоточено в едно или две министерства, а зависи от всички ведомства, 
агенции, общини, от съдебната власт. 
Какво да се направи 
От “Ей Ти Кърни” предлагат да бъдат въведени допълнителни стимули за инвеститорите като директно финансиране или 
кредити за компании, които развиват научноизследователска дейност в страната. 
Консултантите смятат, че трябва да се влага повече в индустриални зони, в които инфраструктурата за инвеститорите да 
е осигурена от държавата. 
Предлагат и бюджетът да поема обучението на кадрите на фирмите, за да се компенсира липсата на подготвени 
служители. Подобна мярка вече съществува в Закона за насърчаване на инвестициите, но от нея досега се е възползвала 
само една компания - “Луфтханза техник”. Затова от министерството на икономиката вече предложиха допълнителни 
бонуси - например държавата да поеме част от осигуровките на служителите на компании, които откриват много и 
високоплатени работни места. Този стимул е насочен основно към фирми, които изнасят у нас част от дейностите си - 
като финанси или обслужване на клиенти. 
Представителите на българските бизнес организации определиха мярката като добра, но недостатъчна за стимулиране 
на вложенията. 
Зорница ЛАТЕВА 
От евтина работна ръка към иновации 
Ниската цена на труда е сред основните предимства на България при привличането на чужди инвеститори. И според 
правителството, и според експертите обаче това преимущество няма да съществува вечно. 
Затова преди повече от година правителството начерта стратегия за промяна на структурата на икономиката от сектори с 
ниска добавена стойност и ниски заплати към иновативни производства, в които работят квалифицирани служители с 
големи заплати. Целта е да се постигне по-висок растеж, а основният начин за това са чуждите инвестиции. 
Според анализ на компанията “Ей Ти Кърни” промяната в структурата на икономиката ще стане трудно заради липсата 
на обучен персонал. Освен това трансформацията към високотехнологични сектори ще засегне около 1 млн. работни 
места в по-нискотехнологичните сфери като текстил, търговия на едро, строителство и транспорт, пише в анализа. Те 
трябва да преминат към секторите с висока добавена стойност, в които в момента работят по-малко от 20% от българите. 
Проблем пред преориентирането на икономиката е съществуващото от години несъответствие между търсенето на 
бизнеса и разпределението на студентите по специалности. Младежите предпочитат да учат финанси и мениджмънт 
например пред техническите дисциплини, което води до недостиг на инженери и други такива специалисти. А това, в 
съчетание с ниското качество на образованието, е основен проблем за инвеститорите. 
За да се преодолее несъответствието се предлага създаването на програма за връщане у нас на българите, завършили 
образованието си в чужбина. Сред мерките за привличането им е създаване на база данни, в която да бъдат включени 
всички тези младежи, както и разпространяване на информация сред тях за бизнес възможностите в България. 
Швейцарци и италианци правят нови фабрики 
Швейцарска и италианска компания обявиха, че ще инвестират в свои фабрики в България, в които се очаква да бъдат 
открити нови 230 работни места. 
Италианският производител на индустриални газове SOL Group ще инвестира 16 млн. евро в два завода на територията 
на “Агрополихим” в Девня. Договорът между двете компании е подписан на 30 ноември. Единият цех ще произвежда 
атмосферни газове (кислород, азот и аргон), а във втория ще се извлича въглероден диоксид от отпадъчните газове на 
“Агрополихим”. Планира се в тях да работят 50 души, а обектите да са готови през втората половина на 2013 г. 
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Очакванията на компанията са годишната продукция на мощностите в България да е за 7 млн. евро, като част от 
произведеното ще се изнася за Румъния и Турция. 
Наскоро швейцарската компания Reiche&De- Massari (R&M) обяви, че ще премести част от производството си в София. Тя 
ще прави тук оптични компоненти. Причината за решението е прекалено скъпият франк, който свива печалбите и 
оскъпява продукцията й. Очаква се новият завод в София да е готов до средата на следващата година. По информация на 
в. “Капитал” той ще е в преустроена офис сграда на Сточна гара в столицата. В него се очаква да бъдат инвестирани 15 
млн. лв., а работните места ще са 180. 
В края на февруари 2012 г. се очаква да бъде открит и заводът за автомобили край Ловеч. Инвестицията е на “Литекс 
моторс” и беше обявена като българо-китайско вложение. Капацитетът на завода ще е 70 000 коли годишно. 
Щедри бонуси за фирмите в съседните държави 
За привличането на инвестиции България се състезава с останалите държави от региона. В някои от тях се предлагат 
щедри стимули за компаниите - директно финансиране от държавния бюджет, намаляване на корпоративния данък или 
поемане на част от осигуровките и дори заплатата на служителите. 
В Турция например корпоративният данък може да бъде намален от 20% на 2 на сто, ако компаниите инвестират в по-
изостаналите региони или пък правят големи вложения - над 50 млн. лири (около 50 млн. лв.), като сумата зависи от 
сектора, в който се инвестира. 
Освен това държавата поема между 2 и 7% от осигуровките на служителите на големите инвеститори за период до 5 
години. Ако вложението е в по-изостанал регион на страната, държавната подкрепа може да стигне 14 на сто и да 
продължи 7 години. Може да бъдат поети и половината от осигуровките на служителите, заети в научноизследователска 
дейност. 
Сръбското правителство пък поема 15% от началната инвестиция на чуждите компании, решили да правят бизнес в 
страната. Проблем пред привличането на вложения обаче е лошият имидж на държавата, както и безработицата, която 
е над 20%. Сърбия не е част от ЕС и стоките за износ подлежат на митническа проверка. Страната обаче има безмитен 
режим с Русия, Беларус и Казахстан. 
Дълговите проблеми на Гърция напоследък отблъскват инвеститорите. Правителството разчита на мащабна 
приватизационна програма за нови вложения. В нея са включени 40 летища, сред които това в Атина, 12 пристанища, 
включително най-големите в Солун и Пирея. Приватизиран ще бъде доминираният от държавата хазартен сектор, в 
който влизат лотарията и държавната компания за залагане на конни надбягвания. 
Световно турне рекламира България 
Световно турне представя възможностите за инвестиции в България. Срещите с чужди компании, които биха имали 
интерес да вложат средства у нас, започнаха в началото на декември. Първата беше в Лондон. Резултатът - 
чуждестранни компании видяха перспектива да изнесат част от дейностите си в България, а потенциален район за това е 
този между Варна и Бургас. 
В следващата година и половина предстоят още девет форума в Германия, Белгия, Франция, Австрия, Русия, САЩ, Китай, 
Япония, а за последната дестинация ще се избира между Обединените арабски емирства и Катар. Всеки форум ще бъде 
фокусиран върху две-три индустрии, в които съответната страна е водеща. Секторите са посочените от министерството 
на икономиката като приоритетни - информационни технологии, електроника и електротехника, химическа индустрия, 
храни, земеделие, логистика, фармация, транспортно оборудване и машиностроене, аутсорсинг, спа и уелнес туризъм. 
Турнето струва 815 хил. лв. и се финансира по проект на Българската агенция за инвестиции, защитен по оперативната 
програма “Конкурентоспособност”. Общата му стойност е 21,4 млн. лв., но до момента от тях са усвоени едва около 4 
млн. лв. Причината е, че изпълнението се забави с повече от година заради промяна в дейностите, които ще се 
финансират. 
Основната част от парите ще отидат за реклама на България като добро място за инвестиции в световни медии като 
“Икономист” и “Файненшъл таймс”. За това ще бъдат похарчени около 19 млн. лева. (Труд) 
 
Вестник Сега 
 
√ 2/3 от бензиностанциите у нас са заплашени от затваряне 
Шефът на НАП бе категоричен, че компромиси със срока няма да има 
http://www.segabg.com/article.php?id=581519 
Две трети от бензиностанциите у нас са изправени пред реалната опасност от затваряне до края на март догодина, тъй 
като не са спазили изискването да поставят нивомерни системи на резервоарите си, които да дават онлайн информация 
на приходната агенция. Условието не са спазили 2000 от всички 3121 обекта за търговия с горива. Ако не поставят 
необходимите уреди до края на 2011 г., собствениците на бензиностанциите почти сигурно ще изпуснат срока за 
свързване на фискалните си системи с датчиците на бензиноколонките, което трябва да се случи до края на март 2012 г. 
Всяка бензиностанция, която не е изпълнила изискването, ще бъде затворена и ще й бъде наложена глоба от 10 000 лв. 
Това съобщиха от НАП късно вечерта в събота, когато приключи среща между ръководството на агенцията и 
представители на петролния бранш у нас.  
"Срокът за свързване на касовите апарати на всички търговци с НАП е 31 март 2012 г. Ако темповете по този проект се 
запазят, това значи, че около 50 000 търговци в страната няма да имат физическо време да изпълнят закона. 
Компромиси няма да има, както и отлагане", категоричен бе изпълнителният директор на приходната агенция Красимир 
Стефанов. 
По данни на КЗК у нас има 3121 бензиностанции, като 1300 от тях принадлежат на големи вериги като "Шел", "ЛУКойл", 
"ОМВ" и др. От началото на тази година всички обекти за търговия с течни горива бяха задължени по закон да отчитат по 

http://www.segabg.com/article.php?id=581519


електронен път оборотите си в НАП. Заради неизпълнение на изискването 269 обекта бяха запечатани. През юни бе 
въведено и допълнително изискване - към вече изградените електронни системи търговците да инсталират нивомерни 
устройства, които позволяват на данъчните да следят в реално време не само финансовите потоци, но и точните 
количества горива, които минават през колонките или се намират в резервоарите на бензиностанциите. Така пътят на 
горивото се следи от внасянето му на територията на страната до данъчните складове и продажбата му на дребно на 
крайния клиент.  
По данни на НАП за м.г. бензиностанциите са отчели около 400 млн. лв. приходи от продажби на горива. Публична тайна 
е обаче, че немалко от тях крият обороти. В началото на годината финансовият министър Симеон Дянков прогнозира, че 
новата система за 24-часово следене на оборотите на газ- и бензиноколонките може да извади до 300 млн. лв. 
допълнително на светло.  
 
√ Износът на България за ЕС нарасна с 22.7% 
http://www.segabg.com/article.php?id=581501 
Износът на България за основния й търговски партньор - ЕС, е пораснал с 22.7% през септември 2011 г. спрямо същия 
месец на миналата година. Така експортът вече надвишава 2 млрд. лв., показват предварителни данни на НСИ. Като 
цяло за периода януари-септември износът ни за ЕС се е увеличил с 34.6% на годишна база, възлизайки на 18.1 млрд.лв. 
Основни търговски партньори за България остават Германия, Румъния, Италия, Гърция и Белгия. За тях сме изнесли 
стоки, които формират 67% от целия ни експорт. Продължава да нараства и износът за Малта и Дания, а спад е 
регистриран при стоките за Словения.  
При търговията с трети страни (такива извън ЕС) износът за деветмесечието на 2011 г. спрямо същия период на миналата 
година също расте - с 30.4%, като най-голямо е увеличението за Украйна, Грузия и Канада. 
Стоките, които внасяме от ЕС, са нараснали с 10.3% спрямо септември 2010 г., като сумата е над 2.1 млрд.лв. Импортът за 
цялото деветмесечие пък се е увеличил на годишна база с 20.5%. Най-голям ръст на вноса се отчита от Кипър, а спад - от 
Финландия, Португалия и Дания. 
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