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Прогнозите за следващата година след проведена анкета между членовете на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България е, че ръстът на БВП през следващата година ще бъде 0,5% , като тенденцията е към спад. Очакванията на бизнеса 
са за трудна 2012 г., през която увеличението на износа ще спре, а пазарите на ЕС ще се свиват. Ситуацията може да се 
подобри, ако бизнесът успее да се преориентира към други пазари. Това за съжаление не може да стане за 1-2 седмици.  
Не очаквам да има отрасъл, който да се откроява от останалите и в който да няма спад. Все пак трябва да отбележим, че 
отминаващата 2011-а бе по-добра от 2010 година, макар че е по-важна тенденцията. Най-песимистичните очаквания са за 
увеличение на БВП с 1%, но ако през следващата година запазим този резултат, ще е голям успех.  
Предстои да се направят анализи за новите пазари, но те до голяма степен ще бъдат добре забравените стари от Изток. В 
момента положението в Близкия изток не е много добро. Така че остава да търсим възможности за повишаване на износа 
към Русия, Украйна, Беларус, Казахстан. Освен това трябва да насочим усилия и към по-далечни дестинации като Бразилия, 
където се очаква икономиката да бележи ръст през следващата година. Да се пробие на тези пазари, не е толкова лесно. 
Най- голямото предизвикателство там е голямата конкуренция и вероятността нашите компании да се сблъскат с други 
доставчици. За да постигнат успех, българските фирми е необходимо да предложат добро качество на добра цена, както и 
срочност и техничност на доставките. Много е важно и определянето на приоритети. Има редица области, в които 
производството е много силно, и затова трябва да се концентрираме върху тях. 
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http://www.svobodnoslovo.com/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://www.svobodnoslovo.com/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/


***  
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Класа 
 
√ Вдигат прага на обществените поръчки само месец след като го свалиха 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/190419_%D0%92%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B0
%D0%B3%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1
%82%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE+%D0%BC%D0%B
5%D1%81%D0%B5%D1%86+%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE+%D0%B3%D0%BE+%D1%81%
D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0 
Само месец след като парламентът намали праговете за провеждане на обществени поръчки, предстои депутатите да 
гласуват нови промени в закона, с които отново ще бъдат завишени минималните стойности за задължително провеждане 
на процедурите по ОП. Според управляващите новата промяна в текста е заради европейска директива. 
„Беше ясно още като приемахме закона през ноември, че предстоят нови промени. Това не е нещо, което не сме знаели, 
още повече че това, което променихме тогава, сега не се изменя. Променят се най-вече специалните поръчки, засягащи 
държавни или частни компании, които работят в системата на сигурността и отбраната“, обясни за „Класа“ Валентин 
Николов от ГЕРБ. 
Тези компании задължително ще възлагат чрез обществени поръчки строителство, ако стойността на проекта надхвърля 4 
млн. лв. и на доставките и услугите - над 400 хил. лв. без ДДС. Това гласят промените в Закона за обществените поръчки, 
приети от правителството на заседание от 7.12.2011 г., с които се въвеждат последните промени в европейското 
законодателство в тази област. Кабинетът предложи още минималните прагове при поръчките в сигурността да се вдигнат с 
10% и да се допълнят условията, така че определени поръчки да се запазят за специализирани предприятия. Поръчките в 
отбраната и сигурността ще се възлагат с ограничена процедура или с договаряне с обявление. Според евродирективата 
открита процедура не се допуска. 
Поредните промени предвиждат обществени поръчки да се провеждат при строителство на стойност над 264 хил. лв., а 
когато мястото на изпълнение е в чужбина, при стойност над 1,65 млн. лв.  
В сегашния текст на закона бяха заложени съответно 240 хил. лв. и над 1,5 млн. лв. без ДДС. Предстои депутатите да 
гласуват и прагът за провеждане на обществени поръчки за доставки, услуги и конкурси да се увеличи от 60 хил. лв. до 66 
хил. лв., а при място на изпълнение извън страната – от 120 хил. лв. на 132 хил. лв. За доставките и услугите е определен нов 
праг от 20 до 66 хил. лв. При стойност на строителството от 60 до 264 хил. лв. възложителите няма да бъдат задължени да 
провеждат процедури за обществени поръчки, но трябва да спазват разпоредбите за подготовка на конкурс за проект. 
Предвижда се още да отпадне изискването за провеждане на обществена поръчка, както и провеждането на конкурс, при 
стойност на строителството под 60 хил. лв., а не 45 хил. лв., както беше досега. Обществени поръчки няма да се провеждат 
при доставки и услуги на стойност под 20 хил. лв. и конкурси на стойност под 66 хил. лева. 
Не знам дали поредните промени се правят заради европейски препоръки или заради лобистки интереси. Трудно може да 
се каже, но може би се работи за определен проект и всяка промяна създава допълнителни възможности за маневриране, 
коментира за „Класа“ Божидар Данев, изпълнителен председател на БСК. Той допусна възможността управляващите да се 
съобразяват с ръста на инфлацията. От работодателската организация упрекнаха управляващите, че се занимават с 
„кърпежи“ и промени, които създават смут в бизнеса. „Предприемачите дори не могат да следят тези промени, а камо ли 
да ги изпълняват. Основното нещо в обществените поръчки е да се намали границата, когато може без конкурс да се 
отдават дейностите. По-важното е да се смени начинът на провеждането им. Всички ние знаем, че средствата се 
разпределят корупционно“, категоричен бе Данев. 
Европейските прагове за обществени поръчки са много високи за България, коментира Иван Бойков, изпълнителен 
директор на Камарата на строителите в България. Той обясни, че под определените прагове не се изискват сложни 
процедури и така се облекчава процесът за усвояване на средства. От браншовата камара все още не бяха чували за 
поредните, „скоростни“ промени в Закона за обществените поръчки, но допускат лутането на законотворците като 
възможност за корупция и манипулация. „Отново се решават конюнктурни въпроси. Не виждам нещо друго да се е 
променило. Други неща са необходими - все още не са написани правилата, които решават въпроса с корупцията, с 
непрозрачните и опорочени процедури“, твърди Бойков. 
 
√ ЕЦБ предупреди за нова опасност от фалити на банки 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/190391_%D0%95%D0%A6%D0%91+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF
%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0++%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%
D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82+%D0%BE%D1%82+%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D
0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8 
Финансовата стабилност в еврозоната никога досега не е била толкова застрашена след фалита на американската 
инвестиционна банка Lehman Brothers през есента на 2008 година. За това предупреждава Европейската централна банка 
(ЕЦБ) в своя доклад за финансовата стабилност. Експертите отчитат, че през втората половина на 2011 г. "рисковете в 
еврозоната съществено са се увеличили". Според техните анализи има дори риск от разпространението на дълговата криза 
в нови страни, създавайки сериозна опасност както за единна Европа, така и за света като цяло. При най-лошия сценарий 
светът ще се върне към рецесия. Освен това някои трезори от валутния съюз може да станат зависими от финансирането на 
ЕЦБ. Тези финансови институции ще са изправени пред сериозни предизвикателства, се отчита още в доклада. Според 
данните рискът две големи банки в еврозоната, та дори и повече, да обявят фалит едновременно, силно е нараснал през 

http://www.klassa.bg/news/Read/article/190419_%D0%92%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86+%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE+%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0
http://www.klassa.bg/news/Read/article/190419_%D0%92%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86+%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE+%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0
http://www.klassa.bg/news/Read/article/190419_%D0%92%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86+%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE+%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0
http://www.klassa.bg/news/Read/article/190419_%D0%92%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86+%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE+%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0
http://www.klassa.bg/news/Read/article/190419_%D0%92%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86+%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE+%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0
http://www.klassa.bg/news/Read/article/190391_%D0%95%D0%A6%D0%91+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0++%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82+%D0%BE%D1%82+%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://www.klassa.bg/news/Read/article/190391_%D0%95%D0%A6%D0%91+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0++%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82+%D0%BE%D1%82+%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://www.klassa.bg/news/Read/article/190391_%D0%95%D0%A6%D0%91+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0++%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82+%D0%BE%D1%82+%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://www.klassa.bg/news/Read/article/190391_%D0%95%D0%A6%D0%91+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0++%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82+%D0%BE%D1%82+%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8


последните шест месеца, достигайки равнище, каквото не е отчитано от началото на финансовата криза през 2007 година. 
Вероятността от едновременен фалит на две или повече банки през идните две години, която бе почти нулева в началото 
на 2007 година, след това достигна максимума от 15%, сега вече е около 25% според изчисленията на ЕЦБ. 
Вицепрезидентът на централната банка Витор Констанцио заяви, че през идните години "за покриване на дълговете ще са 
необходими милиарди евро както на самите държави, така и на банките в страните в еврозоната". Според него само през 
първото тримесечие на 2012 година банките ще се нуждаят от около 220 милиарда евро ликвидни средства. 
ЕЦБ атакува и политиците за техния твърде бавен отговор на кризата, с което само са я влошили. В доклада се подчертава, 
че еврозоната преживява "решаващ преломен момент", а мерките за борба със сегашната криза "дават възможност да се 
поправят грешките, допуснати в предкризисните времена". Но най-важната стъпка в момента е да се възстанови 
доверието.  
Припомняме, че страните от еврозоната се споразумяха да предоставят 150 милиарда евро на Международния валутен 
фонд, за да подпомогнат непряко изпадналите в затруднение държави от валутния съюз. Решението бе взето на заседание 
на министрите на финансите от Еврогрупата, проведено чрез телефонна връзка в понеделник вечерта. Не бе постигнато 
споразумение обаче държавите от Европейския съюз да отпуснат 200 милиарда евро на фонда, за което се договориха 
евролидерите на срещата си на върха на 8 и 9 декември. След като Великобритания - най-голямата икономика в ЕС, която 
не е част от еврозоната, обаче отказа да предостави средства на МВФ, постигането на тази цел стана почти невъзможна 
задача. Полша, която също не е в еврозоната, се съгласи да даде 6 млрд. евро, а Дания, която ще поеме ротационното 
председателство на ЕС на 1 януари, ще допринесе с 5,4 милиарда евро. Швеция, която също не е част от еврозоната, обеща 
да отпусне средства, но не уточни размера на сумата. 
 
√ 335 млн. лв. ще гарантират програмата за селските райони 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/190379_335+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B2.+%D1%89%D0%B5+%D0%B
3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82++%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D
0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B
5+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8 
335 млн. лв. ще бъдат дадени за създаването на гаранционен фонд по Програмата за развитие на селските райони, 
съобщиха от Министерството на земеделието и храните. Министър Мирослав Найденов и главният изпълнителен директор 
на Българската банка за развитие Асен Ягодин подписаха вчера споразумение за формирането на фонда. Парите за него ще 
бъдат осигурени със заем, като 265 млн. лв. от тях трябва да бъдат възстановени от Европейската комисия, а останалите 
средства са българско съфинансиране.  
Очаква се гаранционният фонд да осигури 1,3 млрд. лева кредити, което е целият финансов ресурс по ПРСР до края на 2013 
г., заяви Мирослав Найденов. Кредитите ще се отпускат по мерки: 121 "Модернизиране на земеделските стопанства", 122 
"Подобряване на икономическата стойност на горите" и 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти". 
България очаква нотификация от Брюксел за прехвърляне на допълнителни средства по 121 мярка, уточни министърът на 
земеделието и храните. 80% от кредита ще бъдат покрити по гаранционната схема и 20 на сто - от бенефициента. Това са 
силно облекчени условия с цел да се възползват максимално много бенефициенти. Малките и средните предприятия са във 
фокуса на нашата банка, каза Асен Ягодин. Гаранционната схема на фонда ще е до края на 2015 г. 
Междувременно от НСИ съобщиха, че крайната продукция по базисни цени за селското стопанство през 2011 г. възлиза на 
8,44 млрд. лв. Увеличението е с 13,5% спрямо предходната година. Нарастването се дължи основно на ръста на цените с 
15,9%. Крайната продукция по базисни цени от зърнените култури възлиза на 2,298 млрд. лева. Тя заема най-голям дял в 
крайната продукция (27,2%), следвана от дела на крайната продукция от технически култури (20,9%), селскостопански 
животни (13,3%) и продукти от животновъдството (13,2%). През 2011 г. междинното потребление е нараснало с 13,7% в 
сравнение с 2010 г., което се дължи основно на увеличението на цените - с 8,8%. Най-голям дял в междинното потребление 
заемат фуражните добавки – 29,7%, следвани от използването на горива и масла – 20,1%. Добавената стойност в селското 
стопанство нараства с 13,1% спрямо 2010 г., което е предизвикано от увеличението на цените с 31,9%, уточниха от 
статистиката.  
 
Вестник Стандарт 
 
√ Бонуси за бизнеса 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2011-12-21&article=393323 
Кметовете на най-големите градове у нас ще ударят рамо на бизнеса. В столицата повлякоха крак, като драстично свалят 
туристическия данък. Вместо 3 лева 5-звездните хотели ще плащат по 1,20 лв., а за най-ниската категория налогът пада до 
40 стотинки на легло. Наполовина ще намалее туристическата такса в Стара Загора и Бургас, където сега комплексите над 3 
звезди плащат по 2 лева. Намаление ще гласуват общинарите и в Търново. 
В Благоевград и Разград пък фирмите вече ще плащат по-малко такса смет. Най-голямата привилегия е по морето, където 
хотелиерите няма да плащат за боклука през зимата.  
В Перник пък тарифата ще бъде според изхвърлената смет. "Бизнесът е притиснат до стената и всеки бонус е добре дошъл", 
коментираха предприемачи. 
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Вестник Труд 
 
√ “Алфа рисърч”: 2011-а е най-лошата от 1997 г. насам 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1158090 
Българите оценяват 2011 г. като най-лошата икономически година, която са имали от 1997 г. насам. На този фон обаче 
правителството и ГЕРБ запазват подкрепата, която имаха преди изборите, а премиерът Бойко Борисов леко повишава 
рейтинга си. 
Това показват данните от последното за годината национално представително изследване на агенция “Алфа рисърч”. То е 
проведено сред 1050 души, в периода 9-14 декември. 
Изборният успех на ГЕРБ се отразява добре на рейтинга на Борисов, при когото през последните месеци недоверието 
превишаваше доверието. Тази тенденция е прекъсната през декември - 38% одобрение и 30% неодобрение. Отношението 
към кабинета остава без промяна спрямо септември. Харесва го всеки пети българин, 41% са неутралните оценки, 38% - 
отрицателните. 
Финансовият министър Симеон Дянков остава обществен враг №1. Той отнася основните негативи около опитите за 
реформи в БДЖ, на пенсионната система, новия бюджет на държавата и засилващото се усещане за криза. С неодобрение 
от 33% заема убедително последното място в класацията на министрите. 
Втори по неодобрение с 28%е социалният министър Тотю Младенов. Заради проблемите в земеделския сектор Мирослав 
Найденов губи 8 на сто от рейтинга си. 
Отличник сред министрите е Николай Младенов, при когото положителните оценки надвишават отрицателните с 13 пункта. 
Политиците, които приключват 2011 г. на първите пет места, са Кристалина Георгиева с 52% одобрение, Росен Плевнелиев с 
42%, Бойко Борисов - 38%, Георги Първанов - 33% и Меглена Кунева - 24%. 
Изборите не са повлияли съществено на електоралните нагласи. ГЕРБ и БСП запазват резултатите си и дистанцията си от 
септември - 26% и 16% (виж таблицата вляво). Най-одобряваната институция е армията - с 29%, на второ място е БНБ, 
харесвана от всеки четвърти. Палежите на коли доста са подкопали доверието към МВР и полицията (спад от 10 процента в 
доверието спрямо декември м. г.). 
Две трети от хората са настроени критично към радикални промени. 49% не виждат проблем в ранното пенсиониране, за 46 
на сто то натоварва останалите граждани. Различните видове протести се радват на високо одобрение. 
Близо две трети (65%) смятат, че икономическото състояние на страната се влошава, а всеки втори, че това се случва с 
домакинството му. 45% от хората очакват закъснения в изплащането на заплати и пенсии. 40% се страхуват от инфлация. 
Спрямо м. г. парите, които българите са отделили за подаръци за Коледа и Нова година, се увеличават средно с около 7 лв. 
(от 79 на 86 лв.). През 2008-2009 г. обаче сме отделяли средно около 100 лв. 
 
√ Не е честно да плащаме за дълговете на еврозоната 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1158084 
С Димитър ГЛАВЧЕВ, зам.-председател на ПГ на ГЕРБ, разговаря Лилия Цачева 
- Г-н Главчев, правителството и ГЕРБ отнесохте критики за несъгласуваната позиция наБългария за подкрепа за новия 
фискален пакт за еврото. Вицепремиерът Симеон Дянков отсече, че България няма да участва с вноска в Европейския 
финансов механизъм за спасяване на задлъжнелите страни и май сме единствената страна с тази позиция. Нещо като 
втора Великобритания ли ставаме с този отказ? 
- Втора Великобритания – не, напротив. За разлика от тях, подкрепяме останалите мерки срещу кризата, които се обсъждат 
в ЕС с този финансов пакт. 
- Първо подкрепяме, после отказваме солидарност за спасяване на еврозоната, така ли? 
- Ако се водим от критерии за справедливост, като една от фискално най-дисциплинираните страни в ЕС, няма да е много 
честно точно ние да плащаме за недисциплинираните и задлъжнели страни. Това е и позицията, изразена от г-н Дянков, 
споделяна и от премиера Борисов. Освен това идеята в ЕС е плащанията по Европейския финансов механизъм да са към 
Международния валутен фонд (МВФ). А България е изчистила задълженията си към фонда през 2007 г., остават само 
механизмите за мониторинг на финансовите ни показатели. 
Обсъжданите мерки срещу кризата в еврозоната са за засилване на центростремителните сили в ЕС за сметка на 
центробежните. Факт е, че със засилване на солидарността има и момент на отстъпване на суверенитет, което се разбира от 
почти всички страни-членки. Но чак да плащаме за липсата на финансова дисциплина на други държави, звучи по-скоро 
като наказание за това, че ние сме спазвали правилата. Не е честно хем да спазваме правилата, хем да плащаме за чужди 
грешки, при все неприятния факт, че България, уви, е най-бедната страна в ЕС. 
- Защо премиерът Борисов не поиска дебати и изработване на национална позиция преди Европейския съвет, а каза “да” 
на пакта в ЕС? 
- Премиерът никога не е имал проблем да дойде в парламента и да бъде изслушан за позициите на България, защитавани в 
Брюксел, а и по който и да е въпрос. Правил го е винаги, ще ви припомня обсъжданията около пакта “Евро плюс” преди 
година. 
- Явно има проблем за депутатите на ГЕРБ - опозицията няколко пъти поиска изслушване на Борисов, но все сте против. 
- За да има обсъждане, трябва да има какво конкретно да се дискутира. Преди заседанието на Европейския съвет нямаше 
нито документи, още няма изготвена правна рамка на преговорите. А има и неща, които не мисля, че подлежат на дебати – 
например трябва ли дефицитът да е до 3%. Още през септември на среща на финансовите министри във Вроцлав, Полша, 
бяха подготвени 6 мерки за стабилност, една от които е записване в законодателството на всяка от страните-членки на 
критериите от Маастрихт – до 3% дефицит, таван на дълга и стартиране за наказателна процедура в Европейския съд в 
Люксембург при нарушение на параметрите. Сега идеята се доразвива. Нов е Европейският стабилизационен механизъм, 
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но в документите пише, че той се отнася за страните в еврозоната. Всички извън нея могат да се включат с вноска, но е 
въпрос на желание. Колкото до това дали позициите на кабинета са съгласувани с парламента - ще бъдат. Процедурите у 
нас позволяват това да стане на ниво ресорни парламентарни комисии - по бюджет, по външна политика, сигурност и 
европейски фондове. Не е задължително специално решение на Народното събрание. Това не значи, че няма да има 
дебати. 
- ГЕРБ сега е “за” разписване в конституцията на фискалните правила, премиерът дори се похвали, че политиката на ГЕРБ 
се възприема в Европа. През септември 2010 г. обаче, когато “Синята коалиция” поиска законов регламент за балансиран 
бюджет и дефицит до 2% от БВП, ГЕРБ гласува “против”. Защо, щом сега предлагате същото, и то в конституцията? 
- “Синята коалиция” искаше това да е в сила от 2011 г., но тогава тези финансови мерки бяха прекалено ограничителни за 
времето си. Приемането им щеше да ограничи правителството и ГЕРБ да провеждат политики. Ние така или иначе сме 
заявили цел да се върви към балансиран бюджет и без да е записано в закон или в конституцията. И го правим лека-полека. 
Тази година бюджетният дефицит ще е под 2%, за 2012 г. е планирано да е 1,35%. Сега подновяваме дебат със “Синята 
коалиция” и се надявам, че те ще ни подкрепят за фискалния пакт. 
- Не си ли противоречите - преди година мерките щели да ограничат ГЕРБ, а сега ще записвате в конституцията същите 
ограниченията, така че никое управление в бъдеще да не може да ги заобикаля с аргумента ви за 2011 г.? 
- Записването на фискални правила сега става европейска тенденция. Има две икономически школи – едната твърди, че 
трябва да се генерира дефицит, за да се стимулира растеж. А другата - че трябва да има рестрикции, което също би 
стимулирало растеж, но ефектът идва по-късно. За 2011 г. ГЕРБ заложи на балансиран вариант. 
Решенията в ГЕРБ се взимат с дискусия и търсим балансирана позиция - затова сме и в център-дясно. Така беше и с 
последния пример – вдигането на пенсионната възраст. От по-крайното предложение се придвижихме чрез диалог до по-
меко, по-лесно поносимо от хората решение възрастта да се вдига с по 4 месеца, а не с 12 месеца още 2012 г. 
- Защо позволихте дори партии, които принципно са “за” пенсионна реформа, да гласуват против само заради липсата на 
диалог с ГЕРБ и налагане на идеите ви? 
- Драматично се промениха прогнозите за икономиката в Европа, само за 2 месеца анализатори, които предвиждаха 
растеж, говорят за рецесия. Това е драматична промяна и трябва да се действа бързо. Второ - съгласен съм с всички, които 
казват, че промяната във възрастта за пенсиониране не е реформа. Това е само първа стъпка, необходима, но недостатъчна, 
и никой в ГЕРБ не е твърдял друго. Има още много работа - например да се извадят социалните плащания от пенсионната 
система. 
- Какъв ще е финансовият ефект от първата стъпка? Дефицитът на НОИ е към 1,7 млрд. лв.? 
- Дори повече, дефицитът в НОИ расте с около 300-400 млн. лв. на година. Пенсионната система функционира така, че 
лишава правителството, което и да е то, от ресурс за други политики. Представете си тези пари да не се даваха за пенсии, а 
за общини, за здраве. Конкретният ефект от вдигането на възрастта се очаква да е около 30 млн. лв. 
- Струват ли си стачките, напрежението? 
- Всеки милион си струва, стига да знаеш за какво отива. С освободения ресурс се вдигат минималните пенсии с 9 лв. от 1 
юни, което засяга 735 000 пенсионери. Това ще струва около 42 млн. лв. Това е социален подход, докато БСП предлагаше 
имагинерни неща - повече събираемост, вдигане на осигурителни вноски. Не виждам нищо социално в това да увеличиш 
осигуровките и да бръкнеш в джоба и на работници, и на бизнес. 
- Притеснявате ли се, че БСП даде на Конституционния съд т. нар. пенсионна реформа? 
- Не, нямам притеснения, когато някой си упражнява правомощията. БСП имат право да сезират КС, а той да отсъди. И от 
ветото на Георги Първанов нямах притеснения. Дори като дойде указът му, в главата ми се блъскаха 2 заглавия – “Хроника 
на едно предизвестено вето” по Маркес или “Последното изкушение на президента” по Казандзакис. Всички очаквахме 
това вето, всички знаеха и какво ще се случи с него. 
- В края на 2010 г. депутатите от ГЕРБ писаха оценки на министрите. За 2011 г. каква е вашата класация? 
- Винаги има какво да се желае от всеки. И от самия себе си човек трябва да изисква повече. Оценки на министрите – не съм 
запознат в детайли с работата на всеки от тях. Най-наясно съм с работата на финансовия министър, а там оценката я даде 
Европа – България е отличник - една от най-дисциплинираните и стабилни държави в ЕС. Иначе премиерът е този, който 
оценява екипа си. 
- Година на какво беше 2011 г. за ГЕРБ - на протести? 
- На отново спечелени избори. 
- С поставена под съмнение от опозицията честност. А 2012 г. каква ще е - няма избори, освен ако Борисов не изпълни 
заканата си да хвърли оставка, защото някой се осмелява да протестира? 
- Не е важно дали има избори. Ето - повишаваме минималните пенсии в неизборна година. Колкото до думите на г-н 
Борисов за оставка - хората са тези, които дават доверие. И ако то бъде загубено – най-нормалното нещо е да си подадем 
оставките всички – не само премиерът. Само че за това трябва да има ясен знак.Събрани няколкостотин или няколко хиляди 
на митинг не е такъв знак. А и след като ГЕРБ взе решенията си, протестите спряха. Ако решенията са били грешни, 
протестите щяха да се задълбочат, нали? 
ВИЗИТКА 
Роден на 15 август 1963 г. 
Икономист 
Зам.-председател на ПГ на ГЕРБ 
Зам.-председател на Комисията по бюджет и финанси в 41-вото НС 
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√ 4 часа Дянков обяснява на ЕС, че не даваме пари за закъсалите членки 
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1158204 
България няма да дава допълнително пари, за да спасява финансово недисциплинираните държави, заяви пред 
журналисти миналата вечер вицепремиерът и финансов министър Симеон Дянков. 
Над 4 часа той бе в конферентна връзка с колегите си от ЕС по европейския стабилизационен механизъм и увеличаването 
на вноските за МВФ. “Отказахме да се включим в допълнителните вноски. Заемаме тази позиция, защото МВФ не изигра 
добра роля в последните 3 г. за преодоляване на кризата. Не сме съгласни и с принципа дисциплинирани държави като 
България да дават пари на недисциплинираните”, обясни Дянков. 
Пактът за финансова стабилност може да бъде пренаписан, каза още той. Най-вероятно в него ще се задължим 
максималният дълг да е 40% от БВП. 
След разговора на министрите стана ясно, че допълнителните вноски за МВФ са били одобрени от 5 държави извън 
еврозоната - Чехия, Дания, Полша, Швеция и Великобритания. Общо се очаква набирането на 200 млрд. евро. 
Не е било решено от кога ще заработи новият стабилизационен фонд и дали ще разполага с 500 млрд. евро, каквито бяха 
първоначалните намерения. Най-вероятната дата е март 2012 г. 
БСП ще инициира дискусия по европакта с финансовия сектор и политическите сили в началото на февруари, за да 
предизвика националното обсъждане, което правителството отказва да направи, съобщи пък Сергей Станишев. 
В ЕС де факто започва преговорен процес, а у нас още никой не е показал текста на споразумението, възмути се той. 
Станишев напомни, че България е единствената страна, чийто кабинет не само че не е имал мандат за срещата на 9 
декември в Брюксел, а дори не е информирал парламента си, да не говорим за обществото. 
“Дянков ходи, кима, връща се и разказва врели - некипели, обяви Румен Овчаров - първо нямало да има евро, днес не 
участваме, утре участваме.” 
Принципен бил въпросът как сме в пакта, а единствени отказваме финансиране. “Щом държим над 20 млрд. евро в 
облигации на европейски държави, част от които са под натиск, е редно да отделим няколко милиона в помощ на същите 
тези държави”, посочи Овчаров. Не става дума за вадене на пари кеш, а за процент от гаранцията ни в МВФ. 
Овчаров попита и “За какво държим ниски данъците, като инвеститорите си отидоха?”. Показателно е оттеглянето на 
енергийните гиганти RWE, E.ON и “Енел”, “да не говорим за “Интерснакс” и Крафтфуудс”. “В кризата трябват други 
инструменти - с едно и също лекарство не се лекува и запек, и разстройство”, обясни той. 
От 6 млрд. евро през 2008 г. днес инвестициите са паднали 10 пъти - на 600 млн., напомни Станишев. Все пак БСП не била за 
вдигане на данъците. 
В отговор на заявката на Бойко Борисов за 2-и мандат президентът на ПЕС го посъветва да си види предизборните 
обещания, нищо от които “едноличният му режим” не е изпълнил. 
Събитието на отминаващата година според БСП са изборите - “недемократични и фалшифицирани”, а прогнозата за 2012-а 
е, че ще бъде “нерадостна”. 
Вестник Сега 
 
Вестник Труд 
 
√ Разходите на работодателите за заплати се увеличават 
http://novinar.bg/news/razhodite-na-rabotodatelite-za-zaplati-se-uvelichavat_Mzc4MDs2MQ==.html 
Със 7,3 процента са се увеличили разходите на работодателите за заплати на служителите им през третото тримесечие на 
годината спрямо същия период на 2010 г. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). Другите 
разходи за труд са скочили с 6,8 на сто. 
Разходите за труд са паднали в секторите недвижими имоти, образование, здравеопазване и социална работа. Най-
драстичен е спадът при недвижимите имоти – с 8,5 процента. За разлика от него при създаването и разпространението на 
информация и творчески продукти работодателите отделят 21,2 на сто повече спрямо третото тримесечие на 2010 г. 
Като цяло разходите за труд са се увеличили с малко над 7,2 на сто. Аналогичен е ръстът в индустрията, а в сферата на 
услугите работодателите отделят 12,2 процента повече за труд спрямо същия период на миналата година. 
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