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Вестник Класа 
 
√ Младенов: България няма да участва в набирането на Е200 млрд. за МВФ 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/189806_%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%3A+%D
0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0+%D0%B4%D0%B0+%D1%
83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0++%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD
%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%D0%95200+%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4.+%D0%B7%D0%B0+%D0%9C%D0
%92%D0%A4 
България няма ангажимент за допълнителни вноски в МВФ по Европейския механизъм за стабилност и правителството 
няма да допусне данъците да ни бъдат налагани отвън. Това заяви вчера пред парламента министърът на външните работи 
Николай Младенов. Той разясни на депутатите българската позиция на провелия се миналата седмица в Брюксел 
Европейски съвет, на който се обсъди да се предоставят нови 200 млрд. евро в МВФ за спасяване на еврозоната.  
Младенов уточни, че България не е договаряща се страна по Европейския механизъм за стабилност, който е валиден само 
за еврозоната. И добави, че страната ни няма задължение и не възнамерява да предостави допълнителни финансови 
ресурси на МВФ. Това ще направят с около 150 млрд. евро страните от еврозоната и още 4-5 държави извън нея, но членки 
на ЕС - Швеция, Дания Чехия и Полша, с около 50 млрд. евро. От Министерството на финансите също потвърдиха пред 
„Класа“, че не сме поемали никакви финансови ангажименти, а сме дали политическа подкрепа за мерките за спасяване на 
еврозоната. 
Младенов беше категоричен, че правителството няма да ангажира България да вземе решение без съгласуване с 
Народното събрание за подписване на споразумението за стабилизиране на еврозоната, предлагано от Брюксел. Страната 
ни е била третата - след Чехия и Швеция, която е заявила, че решение не може да се вземе без консултации с парламента. 
Така външният министър прекрати спекулациите иска ли правителството или не съгласуване с НС. Младенов бе 
категоричен, че бъдещето на България е „в задълбочаване на евроинтеграцията и в силната обща европейска валута, но при 
запазване правото на всяка държава сама да определя данъците си“.  
Междувременно премиерът на Швеция обяви, че не е сигурен, че Стокхолм ще подпише европейския договор за бюджетна 
и фискална дисциплина. Страната е извън еврозоната, но е сред деветте, които първоначално казаха, че подкрепят 
инициативата след консултиране с националните парламенти. Чешкото правителство също продължава с предпазливата си 
позиция. Във вторник премиерът Петер Нечас заяви, че също иска да види подробностите на бъдещия договор, преди да се 
ангажира с него.  
Преди изказването на Младенов мнозинството на ГЕРБ и някои депутати от РЗС отхвърлиха искането на Синята коалиция и 
на левицата българската позиция да бъде разяснена в Народното събрание лично от премиера Бойко Борисов. 
В българския парламент представители на опозиционните парламентарни групи не спестиха на Николай Младенов 
критиките, които видимо бяха подготвени за евентуалното изслушване на премиера Борисов. 
Сините настояха правителството да внесе в Народното събрание документ, в който да е представена рамка на поведението 
и на действията му при преговорите в Брюксел. Меглена Плугчиева от Коалиция за България заяви, че изявлението на 
външния министър е закъсняло и е липсвал дебат преди заседанието на Европейския съвет на 9 декември. 
След изслушването на Младенов парламентарната група на ГЕРБ покани чрез медиите останалите политически сили в НС и 
независимите депутати да започнат отново консултации по предложението за въвеждането на фискален борд чрез 
промяна на конституцията. Искра Фидосова заяви, че постигането на консенсус в Народното събрание ще даде силна 
позиция на правителството пред европейските ни партньори. 
 
√ До юни 2012 г. ще е готов законът за мултифондовете 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/189831_%D0%94%D0%BE+%D1%8E%D0%BD%D0%B8+2012+%D0%B3.+%D1%89%D0%B
5+%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2++%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%82+%D0%B7
%D0%B0+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%
B5 
През юни 2012 година ще бъде готов законопроектът за създаване на пенсионни мултифондове. Това съобщи заместник-
председателят на Комисията по финансов надзор Ангел Джалъзов на конференция за нефинансовия сектор. С него ще бъде 
предложена възможност на осигурените потребители да избират как да се инвестират парите им. „За юни следващата 
година сме предвидили да финализираме законопроекта за мултифондовете в България, като целта е, от една страна, да 
предложим няколко пенсионни продукта – такъв с консервативно инвестиционно портфолио, с балансирано и с агресивно, 
така че всеки потребител да има право на избор", потвърди Джалъзов. Все още обаче се водят дискусии дали новите 
възможности да обхващат единствено третия стълб на пенсионната система – т.е. доброволното частно осигуряване, или и 
втория стълб – т.е. задължителното допълнително осигуряване. 
Председателят на Комисията за финансов надзор Стоян Мавродиев пък посочи, че част от парите на Сребърния фонд могат 
да бъдат инвестирани именно чрез мултифондовете на БФБ, като това ще зависи от тяхната стратегия. Добрите идеи не 

http://www.klassa.bg/news/Read/article/189806_%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%3A+%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0+%D0%B4%D0%B0+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0++%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%D0%95200+%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4.+%D0%B7%D0%B0+%D0%9C%D0%92%D0%A4
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бива да бъдат отлагани заради кризата, колкото по-бавно се правят реформите, като например тази в пенсионната система, 
толкова по-болезнени са те за хората и за държавата, която ги прави, потвърди Мавродиев. 
България е „за“ европейска агенция за кредитен рейтинг, пък посочи премиерът Бойко Борисов при откриването на 
форума. По думите му именно пазарите са основното нещо, което смущава съня на световните лидери и дава оценката за 
водената от тях политика. В Европейския съвет няма решение, няма тема, свързана с днешната ситуация в света, която да не 
бъде съобразявана с т.нар. пазари. Веднага следва въпрос "как ще отреагират пазарите на тази тема", обясни премиерът. 
„Ако има такава агенция и тя е обективна, не би трябвало да пожалят недисциплинираните. Конкуренцията е важна и 
трябва да бъде насърчавана и затова има място за други рейтингови агенции извън познатите ни известни имена“, 
категоричен бе Стоян Мавродиев. 
По думите му финансовата криза се отрази тежко върху финансовите пазари и сега е моментът да се предприемат 
незабавни действия. „Публична тайна е, че небанковата сфера в България все още не успява да изиграе естествената си 
роля на алтернатива на банковото финансиране“, посочи още шефът на КФН.  
 
√ Дълговата криза пак удари еврото, червена вълна заля борсите 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/189791_%D0%94%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0+
%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D0%BA+%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8+%D0%B5%D
0%B2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%2C+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%8A%D
0%BB%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8F+%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5 
Недоверието на инвеститорите, че Европа може да се справи с дълговите проблеми, нанесе нов удар по единна валута. 
Натискът бе засилен още във вторник вечерта, когато Федералният резерв на САЩ предупреди, че европейската криза ще 
удари щатската икономика, но не даде ясни знаци за стимули на растежа. Автоматично еврото се срина до 11-месечно дъно 
спрямо зелените пари и достигна равнище от януари, предадоха световните агенции. Вчера валутата дори се понижи до 
1,2995 за долар.  
Но лошите новини не спряха дотук. Италия вчера пласира 5-годишни облигации за 3 млрд. евро, но ще плаща по тях 
рекордна лихва от 6,47% спрямо 6,29 на сто при предишния подобен търг от 14 ноември. В началото на седмицата Рим 
събра 7 милиарда евро от едногодишни облигации, чиито лихви, тъкмо обратното, се бяха понижили до 5,95 на сто спрямо 
рекордна от 6,087 на сто при подобна операция на 10 ноември. Според последната валутна прогноза на Morgan Stanley 
доларът ще поскъпне спрямо валутите на страните от Г-10, като йената ще е единственото изключение, защото в момента е 
най-добрата валута убежище. В световен мащаб обаче ще се засили натискът за поевтиняване на еврото. Швейцарският 
франк в първата половина на годината ще пада, а след това ще тръгне нагоре, прогнозират експертите.  
Дълговата криза се отрази не само на валутата, но и на борсите. Пазарите като цяло започнаха да падат още от началото на 
седмицата като реакция на мерките, приети от евролидерите в края на миналата седмица. Червената вълна заля почти 
всички европейските индекси. Френският CAC 40 падна с 1,28%, FTSE 100, както и германският DAX отчетоха спад с около 1 
на сто в следобедните часове. Най-скромно бе понижението за испанския измервател IBEX 35, който бе надолу с 0,15%. Но 
червеното бе основен цвят и при търговията зад Океана. S&P 500 потъваше при отварянето на сесията с -0,9%; Dow - с -0,6%; 
а Nasdaq - с -1,3%. Над 70% от мениджърите на финансови фондове в САЩ очакват кредитният рейтинг на страната да бъде 
понижен, а почти половината от "господарите на парите" се готвят за частично разпадане на еврозоната. Анкетата на Merrill 
Lynch/Bank of America Securities е цитирана от MarketWatch. Според 44% от анкетираните поне една страна от 17-те членки 
ще напусне еврозоната, а според една трета това ще се случи до края на 2012 г. 
Под прицел вчера бяха не само борсите, но и суровините, като петрола и златото. Членовете на Организацията на страните - 
износители на петрол, ОПЕК се споразумяха производството на черно злато да бъде ограничено до 30 милиона барела 
дневно. Моделът, в който на отделните страни от ОПЕК се разпределят квоти за производство, може би щял да бъде 
изоставен, тъй като имало разногласия коя страна колко да получи, съобщи „Блумбърг“, позовавайки се на анонимен 
източник.  
 
Вестник Труд 
 
√ За 70% от хората ценни книжа и лизинг са “мръсни” думи 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1150646 
Българите имат ниска финансова грамотност и доверие във финансовите институции, затова слабо използват техните 
продукти. Това показва изследване на агенция “Алфа рисърч”, направено по методология на Световната банка. 
Проучването е проведено през май-юни 2010 г. сред 1500 души, но беше представено за първи път в сряда на 
конференция, организирана от Комисията за финансов надзор в София. 
Според данните от изследването над 70% от българите са негативно настроени към използването на лизинги и ценни 
книжа. Над 60% дават негативна оценка на качеството на услугите на застрахователните дружества, а над 40% не са доволни 
от продуктите, които им предлагат търговските банки. “Това е тревожно, защото доверието и оценката на качеството 
определя и нагласата за ползване на финансовите продукти”, заяви експертът към Световната банка Евгени Евгениев, който 
представи изследването. 
Една трета от потребителите у нас получават финансова информация от приятели и роднини. Едва 6% от българите се 
опитват да научат повече за тези продукти от специализирани сайтове или консултанти и брокери. А именно от тези 
източници се получава по-добра информираност за инвестиции, спестявания и теглене на кредити, каза Евгениев. 
Българите се интересуват най-много от информации, свързани с пенсиите, социалните помощи и данъчните облекчения - 
36% от запитаните. Всеки четвърти следи инфлацията, а всеки трети - лихвите по кредитите. 

http://www.klassa.bg/news/Read/article/189791_%D0%94%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D0%BA+%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%2C+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8F+%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://www.klassa.bg/news/Read/article/189791_%D0%94%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D0%BA+%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%2C+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8F+%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://www.klassa.bg/news/Read/article/189791_%D0%94%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D0%BA+%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%2C+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8F+%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://www.klassa.bg/news/Read/article/189791_%D0%94%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D0%BA+%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%2C+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8F+%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1150646
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1149786


На въпрос “Какво ще направите, ако изведнъж доходът ви спадне с 1/4”, близо 80% отговарят, че ще съкратят разходите или 
спестяванията си. Едва 9% ще ползват кредитна карта, а 6% биха теглили кредит. 
 
 
 


