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√ Синдикати и работодатели с общи предложения 
http://bnt.bg/bg/news/view/66516/sindikati_i_rabotodalei_s_obshti_predlojenija_za_osiguritelnata_sistema 
За пръв път синдикати и работодатели изготвят общ пакет от предложения за увеличаване на приходите и контрола в 
осигурителната система. След като отказаха да участват в тристранния съвет за сътрудничество, синдикатите организираха 
двустранна среща с работодателите. До февруари ще са готови и окончателните мерки, които ще предложат на 
правителството. 
Традиционно опоненти в тристранния съвет за сътрудничество, днес само за два часа синдикати и работодатели се 
превърнаха в съмишленици и постигнаха съгласие по конкрети мерки за стабилизиране на осигурителната система. Едно от 
предложенията им предвижда криминализиране на укриването на осигуровки. 
Васил Велев - Асоциация на индустриалния капитал в България: - Става дума за умишлено укриване на осигуровки, т.е. 
плащане на пари в кеш в сивия сектор в големи размери. 
Същевременно обаче се предлага понижаване на наказателната лихва за 
работодателите, забавили вноски заради финансови затруднения. Двете страни настояват още да се осъвременяват всички 
пенсии, а не само най-ниските. Все още обаче не е уточнено по какъв механизъм. Предлагат също осигуровки да се плащат 
за всички доходи, дори и служителят да получава пенсия. 
Пламен Димитров - президент на КНСБ: - В това число и наследствена и инвалидна, всякаква пенсия. Това е дупка  закона, 
която трябва да бъде запълнена според нас. Сега не плащат осигуровки върху това, което работят, данъци плащат. 
Работодатели и синдикати предлагат още държавните служители да плащат 
сами осигуровките си. Окончателният пакет от мерки ще стане факт до февруари. Профсъюзите все още не са сигурни дали 
ще се върнат в тристранния съвет за сътрудничество. Синидакти и работодатели обаче смятат, че след като са постигнали 
съгласие помежду си, правителството 
трябва да приеме предложенията им. 
 
Агенция Кросс 
 
√ Синдикати и работодатели обединяват позиции по пенсионната реформа 
http://www.cross.bg/index/article/articleid/1270992 
София /КРОСС/ Синдикати и работодатели направиха първата стъпка за засилване на двустранния диалог, след като КНСБ и 
КТ "Подкрепа" обявиха, че напускат Националния съвет за тристранно сътрудничество заради промените в пенсионно-
осигурителната система, направени по предложение на Министерски съвет между двете четения в Народното събрание. На 
съвместна среща ръководствата на двата синдиката и на най-големите работодателски организации у нас договориха обща 
позиция и предложения по промените в пенсионната система, които ще предложат в писмен вид на третия социален 
партньор - правителството.  
"Сега, когато тристранният диалог е в застой и не работи, ние смятаме, че е време да поставим акцент върху двустранния и 
да намерим пресечни точки по няколко групи въпроси, които са важни за обществото и по които след това да формулираме 
обща позиция пред управляващите", обясни президентът на КНСБ и домакин на срещата, Пламен Димитров, предаде 
репортер на Информационна агенция КРОСС. 
Постигнато беше общо съгласие по искането за незабавно криминализиране укриването на осигурителни вноски, нещо за 
което настояваха от синдикатите. Към него обаче влиза и предложението на бизнеса закъснението в изплащането на 
вноските да бъде санкционирано с лихва. "Става дума да се криминализира умишленото укриване на осигуровки, а не за 
забавянията на плащането им", обясни председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ) Васил Велев. Мярката е насочена срещу сивия сектор където част от заплатата се плаща кеш на ръка и по 
нея не се плащат никакви осигуровки. Обикновено служителите там се осигуряват на минимална работна заплата, макар че 
получават значително повече. 
На срещата бяха договорено и общо предложение за промени в КСО, така че осигурителни вноски да се плащат за всички 
доходи от труд. "В момента има случаи, в които законът допуска да се получава доход без да се правят осигурителни 
вноски. Например, трудещите се, които имат първа категория инвалидност от ТЕЛК и получават социална пенсия, имат 
правото да работят, без да се осигуряват", обясни Пламен Димитров.  
Засега синдикатите оттеглят исканията си изплащането на заплатите да става само по банков път и да се ограничат 
безкешовите плащания, тъй като от Българската стопанска камара работят по цялостен пакет, свързан с реформи в 
банковата система. "Целта е по-голяма прозрачност и ограничаване на сивите обороти", каза лидерът на КНСБ.  
Въвеждане на пенсионна възраст за всички категории лица, в това число работещите в МВР и МО е друга точка, по която 
синдикати и работодатели ще работят. Социалните партньори настояват и за определяне на правила за това кои категории 
трудещи се ще имат право на ранно пенсиониране 
Освен това те ще предложат всички неосигурителни плащания, като вдовишките и социалните пенсии, да излязат от 
системата на НОИ. Предлага се също увеличаване тежестта на размера на осигурителния стаж в размера на пенсиите. 

http://bnt.bg/bg/news/view/66516/sindikati_i_rabotodalei_s_obshti_predlojenija_za_osiguritelnata_sistema
http://www.cross.bg/index/article/articleid/1270992


Социалните партньори настояват също да се прилага регулярно осъвременяване на всички пенсии. 
Днешната среща е първата от серия от три подобни срещи. Основна тема в нея бяха предложенията на синдикатите и 
работодателите по пенсионно-осигурителната система. Втората среща ще се проведе до 10 януари, неин домакин ще бъде 
Българската стопанска камара /БСК/, а основната тема - промени в законодателната база, уреждаща тристранния и 
двустранния диалог. През февруари синдикати и работодатели ще обединят усилия за да отсеят законодателните промени, 
касаещи всички области, в които се работи по проекти по ОПЧР.  
"Радващото е, че за първи път ние заставаме едновременно зад подобни предложения и настояваме да ни се отговори кое 
може да се приеме, кое не и ако не - защо", коментира след края на срещата Божидар Данев от БСК.  
Лидерът на КТ "Подкрепа" д-р Константин Тренчев уточни: "Срещите ще продължат, тъй като имаме съгласие по някои от 
точките, а по други предстоят разговори на експертно ниво. Целта е когато се възстанови тристранният диалог, да отидем с 
общи предложения - синдикати и работодатели и тогава държавата ще бъде принудена или да ги обсъди, или да откаже, 
като обясни защо".  
 
Вестник Новинар 
 
√ Синдикати и бизнес: Всички работещи трябва да се осигуряват 
http://novinar.bg/news/sindikati-i-biznes-vsichki-raboteshti-triabva-da-se-osiguriavat_Mzc4MTs5OQ==.html 
Всички работещи да плащат осигуровки дори и в случаите, когато получават пенсия. Всички пенсии пък трябва да бъдат 
осъвременявани, социалните плащания да не са към НОИ и да се преразгледат правата за ранно пенсиониране на 
служителите в МВР и Министерство на отбраната. Това са част от предложенията, които постигнатите между синдикатите и 
работодателстките организации предложения, които ще бъдат внесени за разглеждане в правителството.  
Преговорите между представителите на двата най-големи синдиката у нас – КТ „Подкрепа” и КНСБ и най-големите 
работодателски организации продължиха повече от три часа. Те обсъждаха как биха могли да се повишат приходите в 
осигурителната система. Президентът на КНСБ Пламен Димитров съобщи, че е постигнато съгласие да се прилага 
последователно и едновременно осъвременяване на всички пенсии, а не само на най-ниските. Все още трябва да се уточни 
на експертно ниво как ще става това.  
Работодателските организации се съгласиха на предложението ни за спешен преглед на допълнителното пенсионно 
осигуряване, което е нужно, за да се подобрят условията на конкуренция между различните дружества, посочи Димитров. 
Постигнато е единодушие и по предложението на работодателите държавните служители да внасят осигуровките си сами. 
Освен това е постигнато съгласие и по предложението всяка година стаж да е с по-голяма тежест при формулата за 
пенсиониране.  
И двете страни са категорични, че трябва да отпадне алинея 6 от чл. 4 на Кодекса за социално осигуряване, която дава 
възможност на определени групи лица, на които е отпусната пенсия, да се осигуряват по свое желание. Така тази алинея 
дава възможност на упражняващите свободна професия, занаятчиите, едноличните търговци, собственици или съдружници 
в търговски дружества, регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители да не се осигуряват, ако 
получават пенсия, дори и тя да е наследствена или инвалидна. Сред тази група хора попадат и лицата, които полагат труд 
без подписан трудов договор и получават възнаграждение равно или над една минимална работна заплата, както и тези, 
които работят без трудово правоотношение, но се осигуряват на друго основание.  
Работодателите и профсъюзите се договориха и за криминализиране на укриването на осигурителните вноски и 
приравняването му с укриването на данъци. "Става дума за умишлено укриване на осигуровки, т.е. плащане на пари в кеш в 
сивия сектор в големи размери", обясни пред БНТ Васил Велев от Асоциация на индустриалния капитал в България. 
Постигната бе и единна позиция  за промяна в лихвата, която работодателят плаща при забавянето на осигурителните 
вноски. Те искат лихвата вече да не е фиксирана на 20%, както е в момента, а да се плаща законовата лихва, която в 
момента е основният лихвен процент + 10.  
Осигурителната вноска в силовите министерства да се повиши с 15 на сто, искат още представителите на синдикатите и 
бизнеса. Пламен Димитров от КНСБ обобщи, че е постигнато споразумение, че не може да има работещи и осигурени лица, 
за които да няма пенсионна възраст, както е в силовите ведомства. „Трябва да се направи преглед на всички длъжности и 
професии в тези ведомства за това кои от тях имат право на ранно пенсиониране", подчерта той.  
Президентът на КНСБ добави, че е постигнато съгласие да бъде предложено на изпълнителната власт всички 
неосигурителни плащания да бъдат изчистени от пенсионната система. Става дума за  социалните пенсии, вдовишките 
надбавки и т. н., които трябва да бъдат ясно и конкретно назовани и да бъдат изведени в Бюджет 2013 г.  
Крайният пакет от мерки трябва да стане факт до февруари. Синдикатите все още не са сигурни дали ще се върнат в Съвета 
за тристранно сътрудничество. Според профсъюзите и бизнеса обаче правителството трябва да приеме предложенията им. 
Те ще бъдат връчени в писмена форма на премиера Бойко Борисов.  
 
grada.bg 
 
√ Предлагат всички работещи да плащат осигуровки 
http://grada.bg/95496/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82-
%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%89%D0%B8-
%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%82-%D0%BE/ 
Всички работещи в България да плащат осигуровки, дори и служителят да получава пенсия. Всички пенсии да бъдат 
осъвременявани, социалните плащания да не са към НОИ и да се преразгледат правата за ранно пенсиониране в МВР и 
МО. 

http://novinar.bg/news/sindikati-i-biznes-vsichki-raboteshti-triabva-da-se-osiguriavat_Mzc4MTs5OQ==.html
http://grada.bg/95496/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%82-%d0%b2%d1%81%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%89%d0%b8-%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%89%d0%b0%d1%82-%d0%be/
http://grada.bg/95496/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%89%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%82-%D0%BE/
http://grada.bg/95496/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%89%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%82-%D0%BE/
http://grada.bg/95496/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%89%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%82-%D0%BE/


Това е включено в общ пакет от мерки за усъвършенстване на пенсионната система, договорени между синдикатите и 
работодателските организации след повече от три часа дебати в сряда. Нови предложения ще бъдат представени на 
правителството. 
Постигнахме съгласие, че трябва да се прилага последователно и едновременно да се осъвременяват всички пенсии, а не 
само на най-ниските, съобщи  президентът на КНСБ Пламен Димитров, предаде БТА. 
Механизмът, по който това ще стане предстои да бъде уточнен на експертно ниво. 
Димитров посочи,че е получено съгласието на работодателските организации на предложението на синдикатите за спешен 
преглед на допълнителното пенсионно осигуряване с цел подобряване на условията на конкуренция между различните 
дружества. 
Единодушие е постигнато и по предложението на работодателите държавните служители сами да си плащат осигуровките. 
Съгласие има и по това всяка година стаж да е с по-голяма тежест при формулата за пенсиониране. 
И двете страни са категорични, че трябва да отпадне алинея 6 от чл. 4 на Кодекса за социално осигуряване, която дава 
възможност на определени групи лица, на които е отпусната пенсия, да се осигуряват по свое желание. На практика тази 
алинея дава възможност на лицата, упражняващи свободна професия, занаятчиите, едноличните търговци, собственици 
или съдружници в търговски дружества, регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители ако получават 
пенсия, дори и тя да е наследствена или инвалидна, да не се осигуряват, предаде БГНЕС 
Сред хората, които могат да не плащат осигурителни вноски, ако са едновременно с това и пенсионери, попадат и лицата, 
които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение равно или над една минимална 
работна заплата и лицата, полагащи труд без трудово правоотношение, които са осигурени на друго основание. 
Синдикатите и работодателските организации се договориха и за криминализирането на укриването на осигурителните и 
приравняването му с укриването на данъци. 
„Става дума за умишлено укриване на осигуровки, т.е. плащане на пари в кеш в сивия сектор в големи размери“, обясни 
Васил Велев от Асоциация на индустриалния капитал в България, цитиран от БНТ. 
Синдикатите и работодателите са единни и за промяна в лихвата, която работодателят плаща при забавянето на 
осигурителните вноски. Те искат лихвата вече да не е фиксирана – 20% както е в момента, а да се плаща законовата лихва, 
която в момента е основният лихвен процент + 10. 
Работодатели и синдикати искат осигурителната вноска в силовите ведомства да се повиши с 15%. „Съгласихме се, че не 
може да има работещи и осигурени лица, за които да няма пенсионна възраст, както е в силовите ведомства. Трябва да се 
направи преглед на всички длъжности и професии в тези ведомства за това кои от тях имат право на ранно пенсиониране“, 
обобщи президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
Получихме съгласие да предложим на изпълнителната власт всички неосигурителни плащания да бъдат изчистени от 
пенсионната система, съобщи още президентът на КНСБ. Става въпрос за социалните пенсии, вдовишките надбавки и т.н., 
които трябва да бъдат ясно и конкретно назовани и да бъдат изведени в Бюджет 2013 г. 
Окончателният пакет от мерки ще стане факт до февруари. Профсъюзите все още не са сигурни дали ще се върнат в 
Националния съвет за тристранно сътрудничество. Синдикати и работодатели обаче смятат, че след като са постигнали 
съгласие помежду си, правителството трябва да приеме предложенията им. 
 
***  
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Класа 
 
√ Бизнесът пести до 200 млн. лв. от държавни такси 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/190506_%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82+%D0%BF
%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B4%D0%BE++200+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B2.+%D0%BE%D1%82+%
D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8 
Между 50 и 200 млн. лв. ще спестяват бизнесът и гражданите след приемането на новата методология за разходно 
ориентирано изчисляване на таксите, които държавата събира. Тези средства сега се използват от чиновниците за т. нар. 
допълнително материално стимулиране (ДМС). Това съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо 
Трайков вчера след заседанието на кабинета. По думите му през следващите няколко месеца всички министерства и 
институции трябва да променят таксите си по такъв начин, че те да отговарят на действителните разходи по извършването 
им и вече да не се използват като начин за допълнителни приходи от държавната администрация. За мен беше важно това 
решение да мине през Министерския съвет до края на годината. Предстои да се доуточнят срокове и юридически 
подробности и затова методологията е приета само на вносител, обясни Трайков.  
Той отказа да уточни кои такси ще поскъпнат и кои ще намалеят, но отново подчерта, че в момента десетки милиони от 
събрани такси се използват за ДМС. Министърът обеща, че от 2013 г. със сигурност администрацията ще изгуби тази част от 
приходите си. Преди седмица той каза, че с прилагането на всички мерки за намаляване на бюрокрацията фирмите ще 
пестят 313 млн. лева годишно. По думите му правителството имало ангажимент да изготви методика за разходно 
ориентирано определяне на таксите до края на 2011 г., но не и да ги промени от началото на следващата.  
Същевременно 68% от мениджърите в България смятат, че през 2011 г. се е увеличил значително административният натиск 
върху бизнеса, чрез увеличаване на различните държавни такси, а това има силно негативно отражение върху цялостната 
бизнес среда според проучване на БСК сред 500 български предприемачи.  
В Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) няма коледни бонуси, не знам да има и в други 
министерства, коментира Трайков. Той обясни обаче, че в колективните трудови договори на редица дружества подобни 
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бонуси са предвидени и даде пример с "Мини Марица-изток", където ще бъдат получени бонуси към 2000 лв. заради по-
добрите финансови резултати на дружеството от първоначално заложеното.  
 
√ Дянков: От приходите в хазната зависят държавните помощи за фермери 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/190514_%D0%94%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%3A+%D0%9E%D1%82+%D
0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B2+%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B
0%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%82++%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%
D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D1%84%D0
%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8 
Дали българските фермери ще получат пари за акциза на горивата, зависи от приходите за следващите година, заяви за 
„Класа“ финансовият министър Симеон Дянков след правителственото заседание вчера. Както е известно, управляващите 
обещаха на земеделските производители 70 млн. лв., с които да се покрие процент от акциза на горивата, но сега това ще 
зависи от постъпленията във фиска.  
Вчера стана ясно, че ЕК е одобрила шестото изменение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). С него вече 
ще бъде предоставяна финансова помощ на земеделските стопани, които обработват площи над 100 хектара, и на практика 
отпада максимумът на субсидиите за необлагодетелстваните райони. По информация на пресцентъра на Министерството 
на земеделието и храните (МЗХ) се увеличава и размерът на финансовата помощ за допустимите площи на един 
земеделски стопанин до 130 евро на хектар. 
Разпоредил съм на НАП да провери начина, по който Българската православна църква е харчила през последните 10 години 
парите, които е получавала като държавна субсидия, заяви още финансист №1. Проверката е назначена заради получените 
от КТ „Подкрепа“ сигнали за изразходването на средствата. През 2008 г. църквата е получила субсидия от бюджета от 1,8 
млн. лв., през 2009 г. - 1,9 млн. лв., а през 2010 г. заради кризата - 1,5 млн. лв. Пак по данни на “Подкрепа” в Софийската 
епархия се осигуряват 368 свещеници, във Варна, Пловдив, Видин, Враца и Велико Търново те били десет пъти по-малко, а в 
Плевен - само един. "Не е вярно, че Светият синод е удвоил заплатите на свещениците. По време на криза това няма как да 
стане, но е ясно, че срещу нас, срещу един или друг висш духовник, има една неморална кампания", коментира в отговор 
Варненският и Великопреславски митрополит Кирил.  
Въвеждането на новата система на заплащане в държавната администрация вероятно ще се забави с около два месеца, 
каза още Дянков.  
Междувременно правителството разреши допълнителен трансфер от 280 млн. лв. по бюджета на Държавното обществено 
осигуряване (ДОО), за да покрие дефицита, формиран от по-ниските приходи от осигурителни вноски. Средствата ще бъдат 
осигурени за сметка на икономии и преструктуриране на одобрените разходи от централния бюджет за 2011 г. 
 
√ Moody's: Дълговата криза заплашва рейтинга и на Великобритания 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/190524_Moody%27s%3A+%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%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0
%B0++%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%92%D0%B5%D0
%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F 
Оценката на Великобритания - тройно А, е застрашена заради кризата в еврозоната и евентуални икономически шокове, 
породени от нея. За това предупреди международната рейтингова агенция Moody's в годишния си доклад, цитиран от 
Франс прес и БТА. Страната е изправена пред значителни предизвикателства за растежа, като краткосрочната 
макроикономическа перспектива е отслабена, което ще забави темпа на бюджетна консолидация. Поради това 
перспективата за оценката ще бъде зависима от бъдещото развитие на кризата в еврозоната, въпреки че Великобритания 
не е член на валутния съюз, посочват експертите.  
"Рисковете, свързани с кризата в еврозоната, означават, че стабилната оценка ААА на Обединеното кралство има ограничен 
капацитет да поеме допълнителни бюджетни или макроикономически удари, без това да се отрази на оценката", изтъква 
Moody's.  
Икономиката и банковият сектор на Острова са силно изложени на опасностите, идващи от еврозоната, и затова бъдещето 
на рейтинга ще зависи от това, дали ще се стигне до решение за дълговата криза. Експертите са категорични: нито един 
европейски рейтинг не е имунизиран от тази криза. Във вторник заместник-управителят по монетарната политика към Bank 
of England Чарли Бийн посочи, че институцията се е подготвила как да подкрепи банките в случай на разпад на еврозоната. 
„Не бих искал да поставям вероятности за подобен сценарий, но е ясно, че работим по такава ситуация“, посочи той пред 
БиБиСи. 
Все пак агенцията изтъква, че Великобритания се представя добре по четирите фактора, определящи оценката й: 
стабилност на институциите, финансова и бюджетна стабилност, дългосрочни икономически показатели и уязвимост към 
риск. Според експертите страната е една от най-конкурентоспособните икономики сред развитите страни в света и има 
положителен опит в борбата с дефицита и държавния дълг. 
Само преди седмица френският премиер Франсоа Фийон посочи, че "нашите британски приятели са още по-задлъжнели от 
нас и имат по-висок дефицит", без това да се забелязва, изглежда, от рейтинговите агенции. Директорът на централната 
банка на Франция Кристиан Нойер заяви, че агенциите, вместо да заплашват Франция с намаляване на кредитния рейтинг, 
трябва да се концентрират върху Великобритания заради мрачните икономически данни. 
Това стана повод за хапливи коментари в британската преса и последва телефонен разговор между Лондон и Париж за 
изясняване на недоразуменията.  
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Вестник 24 часа 
 
√ Кабинетът отпусна още 300 млн. за пенсии и данъци 
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1159444 
310 млн. лв. от държавния бюджет да бъдат похарчени за плащания към различни ведомства, разреши правителството. 
Най-много от тях ще отидат към Националния осигурителен институт, който е с дефицит от 2 млрд. лв. тази година. За да 
няма проблем с плащането на пенсии, се дават 280 млн. лв. 
30,7 млн. пък ще си поделят Министерският съвет и министерствата на вътрешните работи, на отбраната и на правосъдието. 
Почти половината сума обаче отива за МВР. Ведомството на Цветан Цветанов, което през последните 2 месеца получи 12,5 
млн. лв. за покриване на текущи задължения, вчера бе извънредно субсидирано с 16, 35 млн. лв. Парите са за натрупан 
дълг към общините за неплатен данък сгради и такса смет. Със същия мотив се дават и 10,57 млн. лв. на Министерството на 
правосъдието и 2 млн. лв. на военното ведомство. 1,82 млн. пък са отпуснатите на Министерския съвет за плащане на 
данъчни задължения. Парите за нас са всъщност за областните управители, каза главният секретар на МС Росен Желязков. 
Кабинетът разреши на вътрешния министър да купи дворно място от 710 кв. м с едноетажна сграда от 58 кв. м за 
подчинената му Специална куриерска служба. Имотът е оценен на 1,471 млн. лв. и се намира в съседство със сградата на 
ведомството на ул. “Париж” 11 в центъра на София. Той е собственост на “Филто - С” ООД. Фирмата се занимава със 
строителство и има в близост жилищна сграда. Според нотариалния акт купила въпросния имот за 98 515 лв. през 2004 г. от 
“Разпространение на печата” АД. 
Куриерската служба обаче се нуждаела от въпросия двор за гараж и е готова да плати 1,471 млн. лв. Според структурата й в 
централното управление на ул. “Париж” има 32-ма служители и още 44-ма са в териториалните и столични офиси. 
Тазгодишният бюджет на службата е от 4,2 млн. лв. Толкова са предвидени и за догодина. Общо в нея работят 191 
служители, които разнасят секретната кореспонденция между ведомствата. 
ПАВЛИНА ТРИФОНОВА 
Искат задължителна възраст за пенсия на полицаи и военни 
Да се въведе задължителна пенсионна възраст за полицаи и военни. Около тази идея се обединиха вчера синдикатите и 
работодателите на среща, посветена на усъвършенстването на пенсионно-осигурителната система догодина. Те ще 
изпратят предложенията си на правителството и писмо лично до премиера. Военните и сега имат пределна възраст за 
пенсия, но полицаите имат само стаж и това изискване трябва да се комбинира с възраст, решиха социалните партньори. 
Друго искане е осигуровките на служителите от специалните ведомства да станат адекватни на пенсиите, които получават, 
обясни Румяна Георгиева, парламентарен секретар на КРИБ. Това значело увеличение с около 15%. И двете страни обаче 
смятат, че не е добре те да ги плащат лично, защото това ще значи увеличение на заплатите и обезщетенията, което ще 
натовари бюджета и НОИ, коментира Мика Зайкова, финансов експерт на “Подкрепа”. 
Наказателната лихва за просрочени осигуровки да се намали с 10 процентни пункта, е друго общо виждане на бизнеса и 
синдикатите. Сега тя е ОЛП+20%. 
Двете страни са единодушни, че всички пенсии трябва да се индексират по еднакъв начин, а не да се дава повече за по-
ниските. Настояват и всички доходи от труд да се облагат с осигуровки. Сега например работещите пенсионери не се 
осигурявали. 
Човек, който взема пенсия за труд, няма да има право вече на инвалидна пенсия, искат още социалните партньори. Друго 
предложение е криминализиране на умишленото укриване на осигуровки. 
ЛИЛЯНА ФИЛИПОВА 
Дянков праща НАП на свещениците 
Данъчните ще направят проверка на финансите на Българската православна църква, съобщи финансовият министър Симеон 
Дянков. Той призна, че преди месец е получил сигнали от синдикатите за злоупотреби с отпускани от държавата пари за 
храмове, но отказа да разкрие какво точно са съдържали с мотив, че веднага ги предал на Националната агенция за 
приходите. 
Във вторник КТ “Подкрепа” поиска публично данъчните да проверят как държавната субсидия за БПЦ е харчена през 
последните 10 г. и дали социалните осигуровки на работещите в нея са плащани. Синдикатът настоя още за ревизия на 
средствата за българския манастир в Света гора. 
Дянков призна още, че новият модел за заплащане в държавната администрация ще се забави с около 2 месеца, тъй като 
необходимите законодателни промени не са одобрени от парламента. Освен това профсъюзите са атакували във 
Върховния административен съд наредбите, с които се премахва класът за стаж на чиновниците и се въвежда двустепенна 
система на заплащане от основно възнаграждение и бонуси. 
Кабинетът одобри разходите на изпълнителната власт за командировки в страна за последните 3 месеца на т.г. От 
септември министрите и зам.-министрите са похарчили за пътувания 8643 лв., а областните управители - 6229 лв. (24 часа) 
 
√ Коледните харчове като сигнал за икономиката 
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1159513 
Cпоред анкета на в. "24 часа" тази година българските домакинства планират да похарчат по-малко средства за коледните и 
новогодишните празници, отколкото миналата година. 202 лева средно през 2011 година спрямо 233 лева средно през 
2010 година. 
На пръв поглед обяснението е просто - заради кризата и продължаващата несигурност в европейската икономика хората са 
предпазливи и се въздържат от голямо харчене. Обаче не е толкова просто. 
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Например не е ясно дали в сумата се включват покупки на отложено плащане. Ако се закупи нов телефон или компютър на 
изплащане, всъщност първоначалният разход е малък, тъй като изплащането става постепенно през следващите 12 или 24 
месеца. А много хора са склонни да купуват на изплащане по празниците (чувстват се оптимистично настроени). 
Други изследвания (например това на “Алфа рисърч” от 20 декември) не показваат намаление на сумата, отделена за 
подаръци - напротив, тя малко се увеличава. Но всички тези изследвания не се базират на реални покупки, а са основани 
на допитване и са по-скоро намерения за покупки, отколкото реални данни. Още повече че допитванията са преди 
получаването на декемврийските заплати, т.е. много хора все още не знаят дали няма да получат някакъв коледен бонус. 
Какви данни имаме за потреблението? Приходите в държавния бюджет от акцизи и ДДС се повишават, а тъй с акциз и ДДС 
се облага потреблението, това говори за повече покупки. Да не пропуснем и факта, че се увеличават банкнотите и монетите 
в обращение - а обикновено това се случва около големи празници (Великден и Коледа) и в туристическите периоди (лятото 
и зимата), тъй като тогава има повече потребление. Тази година също се увеличават банкнотите и монетите в обращение, 
но повече от миналата година, което също е показател за повече покупки. Плащанията с банкови карти също се увеличават, 
т.е. имаме растеж във всички форми на плащане. 
Това обаче не е непременно добър знак за икономическото развитие. Например възможно е просто част от спестяванията в 
евро да са обърнати в левове, защото доверието към еврото намалява (а това знаем, че се случва). 
Някои пък купуват повече не защото са по-спокойни за бъдещето, а защото не са спокойни - не знаят дали да очакват по-
висока инфлация и затова решават сега да купят актив, който може да поскъпне в бъдеще. 
Някои се насочват отново към покупка на недвижими имоти, смятайки, че те са по-сигурни от финансовите активи (въпреки 
че не много отдавна подобни очаквания за недвижимите имоти бяха развенчани). 
С други думи, от досегашните данни по-скоро се потвърждава изводът, че засега няма ясна тенденция. 
Но като говорим за потребление, не бива да се вглеждаме само в собствената си страна. Идеята, че вътрешното 
потребление е най-важен двигател на икономическото развитие, е привлекателна, но просто невярна - не само за България, 
но и за повечето малки и бедни страни. Развитието се движи основно от нови инвестиции (нови проекти, заводи, мощности 
и пр.), а най-важният двигател на новите инвестиции е потенциалът за износ. 
С други думи, за развитието на България не е важно само колко планират да похарчат българските граждани по Коледа, но 
и колко инвеститори планират да инвестират в страната ни. Затова е положителен знак, че няколко дни преди Коледа 
държавата успя да вземе над 90 милиона лева от приватизацията на остатъчни дялове в EVN, а чуждите инвестиции вече 
два месеца се увеличават. Именно такива инвестиционни новини ще определят накъде ще отиде България през 2012 г. 
Нека да си пожелаем повече реформи в бизнес средата в България и да принудим правителството да ги изпълни. Само 
тогава ще сме сигурни как ще се развие 2012 г. 
 
√ Красимир Стефанов: Слагаме край на заплатите в плик 
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1159604 
С изпълнителния директор на Националната агенция за приходите Красимир Стефанов разговаря РУМЯНА ДЕНЧЕВА: 
- Май пак ще слушате обяснения от длъжници за баснословни печалби от тото, лотария или борса, г-н Стефанов? На 
финалната права депутатите се отказаха да запишат в закона доход от тези източници над 5000 лв. да се декларира. 
- Слава богу, имаме и други инструменти, за да докажем, че някои доходи не са декларирани, и да ги обложим. Това не е 
проблем. Знаете, че отдавна правим ревизиите, като сравняваме имотно състояние с декларирани доходи. Винаги можем 
да поискаме информация за изплатените доходи от тези, които са дали печалбите. 
Опитът сочи, че те съдействат. Така бе при проверките на спечелилите от телевизионни игри. Всички телевизии ни 
съдействаха без проблеми. Така установихме, че 7000 души не са декларирали над 9 млн. лв. доходи. Шансът някой да се 
измъкне с подобно обяснение вече е малък. Важното е, че все повече хора си задават въпроса имат ли достатъчно 
официални доходи да си купят следващия имот или кола. 
- Тази година на мушката бяха музиканти, певци, строители...Миналата ровихте около футболисти. Кой ще е хитът на 
Данъчен сезон 2012? 
- Да уточня. Проверки и ревизии правим след анализ на риска. Няма случайно и хаотично пресиране на браншове и хора. 
Догодина акцент ще са спечелилите от телевизионни игри. Но ще сме им повече партньори, отколкото наказващи. Сигурен 
съм, че над 90% от печалбите не са декларирани, защото хората не са знаели, че трябва. Затова първо ще им позвъним и 
едва след това ще проверим тези, които откажат съдействие. Има и платили данък върху спечелени пари, които са 
необлагаеми, на тях ще върнем надвнесеното. 
Иначе за контрола имаме същите, макар и не така сензационни приоритети - да няма вече пари в плик, респективно 
необлагането на реалните заплати с данъци и осигуровки и ДДС злоупотребите. 
Проектът с дистанционната връзка на всеки касов апарат също е важен. Всъщност най-важното, което трябва да ви кажа, е, 
че всяка уважаваща себе си данъчна агенция в света има приоритет в насърчаване на доброволното плащане, а не глоби на 
всяка цена. Това е правилният път. Хубавото е, че виждам у повече българи коректно данъчно поведение. 
- Защо такъв шум около проверките на певците? Кеца, Лили, Алисия и сие ли пълнят хазната? Или просто знаете, че 
хората обичат да научават, че "богатите също плачат"? 
- Естествено, че не тези ревизии пълнят хазната. Аз не искам да съм лошият, който тормози богатите, но някой трябва да 
играе и тази роля. Годишно правим над 100 хил. проверки и към 15 хил. ревизии. "Шумът", както го наричате около певци, 
футболисти, собственици на бентли, яхти и скъпо имущество имаха пряк фискален ефект от близо 40 млн. лв. Вярно е, че 
като абсолютна сума това е под 2% от всички ревизии и от доброволно внесените в хазната суми. Но настоявам да се знае, 
че няма как хората, които са модел за поведение и всеки ден демонстрират благосъстояние, да не плащат нито лев данък. 
- Как се чувствахте, когато Лили Иванова и Васил Найденов ви посетиха около данъчните си казуси? Какво им казахте? 
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- И Лили Иванова, и Васил Найденов са хора, на чиито талант се възхищавам съм им казал нищо по-различно от това, което 
ще кажа и на вас, ако ви хвана, че не си обявявате доходите. Законът е такъв и всеки си понася наказанието, ако не го е 
спазил. 
- Еднакъв - еднакъв, но "Царя" от Катуница си живя по-друг закон. А няма и виновни ваши хора... Как стана - грешка в 
критериите за преценка, или.... 
- Критериите са еднакви за всички. Аз обаче не съм човек, който ще „хвърли" някого на вълците само за да има изкупителна 
жертва. По случая с Цар Киро работим с прокуратурата. Като има нещо за казване, ще го кажем с тях. Още текат ревизии на 
семейството и всички свързани с тях фирми. Всичките им сметки и имущество са запорирани и възбранени, иззехме целия 
им автомобилен парк. Толкова по темата за момента. 
- Казвате, че "хвърковатата" акция била успешна. Но хората не вярват, че на фотографираните от въздуха богаташи с 
палати им се е случило нещо. 
- Защо тази ирония? Акцията бе успешна. Категорично. Не само защото от ДДС, корпоративен данък и местни данъци и 
такси ефектът прескочи 20 млн. А и защото повдигнахме въпроса за незаконното строителство, за сградите, които се 
ползват по 10 години, без да са декларирани в общината. Тези въпроси някак си са били премълчавани 20 години и се 
оказа, че ние трябва да отворим темата, за да започне държавата да действа. Иначе ако ви трябва едно сравнение - ами 20 
млн. лв. са над 135 хиляди минимални пенсии. Разходите за ток, вода,прислуга, храната на кучетата, ако щете, вече не са 
фирмени разходи както бе преди хеликоптера, сега ги плащат реалните собственици. 
- При последния ни разговор обещахте да знаете всичко за всеки длъжник. Ясно ли е вече- кой е най-големият и колко 
дължи? 
- Да, тогава ви казах, че в последните 10 години реално нямаше информационна система с данни за всеки длъжник, която 
да позволи веднага да започне принудително събиране. Агенцията за държавни вземания бе натрупала близо 1 милион 
изпълнителни дела, по които не бе правено нищо. 
Данните са подредени и от принудително изпълнение събрахме над 1 милиард. Вече работим по нова интегрирана система 
за събиране на дълговете. Очаквам тя да заработи до края на 2012 г. Като говорим за събиране, да ви кажа - само за месец, 
само с едно телефонно обаждане на 2500 души с неплатени данъци, осигуровки, глоби към КАТ събрахме над 800 хил.лв. 
Веднага щом им стана ясно, че можем да им наложим запор, над 90% веднага внесоха парите. 
Но ще повторя, принудителното събиране е бавно и скъпо. Нека всеки, който има финансови затруднения, да ни се обади и 
заедно да търсим решение. Държавата наистина няма интерес да продаде имота, колата или телевизора ви, ако сте готов 
да платите макар и на вноски. 
- Ще пишете ли пак тревожни доклади за събираемостта догодина? 
- Икономическата ситуация е сложна. Сътресенията в Европа със сигурност се отразяват на българския бизнес и, естествено, 
на приходите. Но при тази макрорамка нямам причина да пиша тревожни доклади. Аз и екипът ми ще направим всичко, за 
да гарантираме приходите в хазната. В разплитането на ДДС схемите има значителен потенциал. Не бива в опит да съберем 
няколко милиона повече да отключим верижни фалити. При сегашните икономически параметри мисля, че можем да се 
справим с планираните приходи. Успяхме да го направим в много, много сложната 2011 година. Дори събрахме със 715 
млн. повече от предходната. 
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Вестник Труд 
 
√ Онлайн връзка подпали фитила на бензинджиите 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1159418 
Собствениците на малки бензиностанции се стягат за протести заради изискването до 31 март 2012 г. да оборудват 
обектите си с уреди, които да показват на данъчните в реално време колко гориво има в резервоарите им. Това 
условие на финансовото министерство щяло да ги доведе до фалит. Предприемачите твърдят, че това са излишни 
инвестиции в порядъка от 16 000 до 25 000 лв. Разчетите им са за стандартна бензиностанция с 4 резервоара - два за 
бензин, един за дизел и един за газ. 
Компромис няма да има, разходите по инвестицията са около 10 000 лв., контрира Красимир Стефанов, шеф на 
Националната агенция за приходите (НАП). По данни на ангенцията към момента 2000 бензиностанции от общо 3200 в 
страната не правят нищо по внедряването на измервателните уреди и рискуват в края на март да бъдат затворени и 
глобени с по 10 000 лв. Експерти от бранша твърдят, че малките обекти ще могат да избият тази инвестиция до два месеца, 
като се базират на данни от техните обороти. 
“Ако до седмица не премахнат изискването за задължителни нивомерни устройства за резервоарите, вдигаме се на 
стачка”, обявиха собственици от Варна и Стара Загора. 
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Първите протести бяха още преди 10 дни, когато над 100 собственици на бензиностанции се събраха в Стара Загора и 
написаха общо писмо, адресирано до бюджетната комисия в парламента. В него бе посочено, че измервателните 
устройства струват над 20 хил. лв. и ще ги докарат до фалити. 
Поискана бе отмяна на изискването или поне удължаване на срока с мотив, че касовите апарати вече са свързани с НАП и 
обороти не могат да се скрият. “Въвеждаме тези мерки, тъй като наши инспектори се натъкнаха на случаи, при които 
собственици на малки бензиностанции са изолирали бензиноколонките от касовия апарат. Т. е. когато се вдигне пистолетът 
за зареждане на гориво, количеството не се изписва на касовия апарат и съответно не се издава касова бележка. 
Манипулирането се прави с дистанционни устройства или механично се разкачат устройствата”, коментираха пред “Труд” 
служители на Националната агенция за приходите. 
Наред с това предприемачите предупреждават, че допълнителните мерки за контрол ще доведат до изкривяване на 
пазара, в резултат на което големите вериги ще се превърнат в монополисти. 
“В момента малките и средните бензиностанции имат 60% пазарен дял, но поредните нововъведения ще накарат много от 
нас да затворят”, твърди собственик на малък обект за продажба на гориво в Стара Загора. 
Предприемачите предупреждават, че фалитите на малките бензиностанции ще струват скъпо и на хората по селата, и на 
фермерите, които ще трябва да ходят до съседни градове, за да зареждат колите, тракторите и комбайните с гориво. 
“От НАП твърдят, че нивомерите в резервоарите ще струват 10 000 лв. за бензиностанция. 
Това е истина, но наполовина”, категоричен е Ивайло Николов, собственик на бензиностанции в Казанлъшко. По думите му 
цялото свързване и монтаж за бензиностанция с три резервоара струва 20 200 лв., а за четири - 23 300 лв. 
За да докаже, че разходите са по-големи от обявените отдържавата, той прави разбивка на сумата. 3800 лв. стрували общо 
измервателните уреди за бензиновия и дизеловия резервоар, а за газовия - 2200 лв. Още 2600 лв. отивали за устройство, 
което ще отчита данните от резервоарите. Дотук свършвала сметката на НАП, но разходите при монтажа удвоявали сумата. 
Само свалянето на люковете за трите цистерни излизало 378 лв, но те трябвало и да се преработят срещу нови 1152 лв. 
Монтажът на уредите в резервоарите излизал общо 240 лв. За настройка на системата и обучение трябвали 520 лв. 1200 лв. 
се плащали за окабеляване. 
Солидни били разходите специално за газовата цистерна, защото тя е врзивоопасна. За изсмукването на пропан-бутана от 
резевоара и пълненето му след поставяне на уреда трябвали 2400 лв. 
Изисквал се и технически проект за преработка на газ цистерната, т. е. още 400 лв. Толкова излизали и разходите за 
транспорт до обекта. 
“Още 1000 лв. ще излезе концентраторът, който трябва да се постави, за да работи нивомерната система с нашите 
компютри”, обяснява Ивайло Николов. От направената от него разбивка цялата система излиза около 16 000 лв. 
Две фирми, предлагат нивомерни системи, показа проверка на “Труд”. “Рое България” продава система за 4 резервоара за 
общо 9360 лв. “Монтажът излиза около 600 лв. допълнително, ако клиентът желае това”, посочи Владислав Божашки, 
технически директор на дружеството. 
Другата компания NSYS предлага нивомерна система за 3 резервоара и уред за измерване на температурата на горивото за 
общо 10 750 лв. Тя предлага и преработка на люковете на резервоарите за общо 5268 лв. и монтаж на система за още 1080 
лв. Всъщност, ако една безнзиностанция се възползва от всички услуги на фирмата, общата сметка излиза 16 890 лв. 
Собствениците на малки бензиностанции подчертават, че за да монтират новите уреди, трябва да теглят кредити, които ще 
изплащат поне 2 години. Наред с това ще претърпят вреди и от пропуснати ползи от продажби, понеже внедряването на 
уредите ще затвори обектите им поне за 10 дни. Ще плащат и заплати на персонала в обектите си. 
Разнопосочни са сигналите дали новите уреди ще се отразят на цените на горивата. 
“Нивомерните системи са напълно излишни. Това изискване ще влоши финансовото състояние на фирмите, ще се отрази на 
цената на бензина и дизела и заедно със собственика потърпевш ще бъде и крайният потребител”, каза пред “Труд” Моньо 
Тодоров, собственик на бензиностанция от Ямбол. 
Според негови колеги от бранша обаче поскъпване на горивата само заради уредите не може да има, защото всички трябва 
да се съобразяват и с цените в големите вериги. 
 
Вестник Новинар 
 
√ Близо 400 строителни фирми пред фалит 
http://novinar.bg/news/blizo-400-stroitelni-firmi-pred-falit_Mzc4MTs5Mw==.html 
Кризата в строителния бранш се задълбочава. Близо 400 строителни фирми са пред фалит заради задължение на общините 
към бранша, съобщиха от Камарата на строителите в България.  
От общо 200 млн. лв., които общините дължат, 140 млн. лв. или 70 процента са към строителни компании. От бранша 
предупредиха за риск от банкрути, тъй като в държавния бюджет не са заложени достатъчно средства за съфинансиране на 
европроектите и разплащането на работата. Същевременно финансовите корекции на всички общински европроекти са 25 
на сто.  
„Ако се спазват законите, много фирми ще са във фалит, защото при 15 дни просрочени задължения те трябва да бъдат 
обявени в несъстоятелност”, обясни изпълнителният директор на камарата Иван Бойков. Той добави, че банките обаче 
спрели натиска върху компаниите, тъй като не могат да продадат техните активи.  
През тази година продукцията на сектора е спаднала с 8,4% спрямо миналата година и се равнява на 10,5 млрд. лв. Близо 60 
на сто (595) пък е отливът на инвестиции от бранша. Основните проблеми пред строителния бизнес са тежките процедури, 
липса на квалификация на консултантите, които изготвят проектите, забавяне на плащанията и изискването да се продължи 
работата по договора дори при спрени плащания.  
 

http://novinar.bg/news/blizo-400-stroitelni-firmi-pred-falit_Mzc4MTs5Mw==.html


За да реши тези проблеми, Камарата на строителите подготвя правилник за строителството, подобен на немския, в който на 
2000 страници са разписани подробно правилата в сектора. 
 
√ България на 14 място в света по отвореност на търговията 
http://novinar.bg/news/balgariia-na-14-miasto-v-sveta-po-otvorenost-na-targoviiata-_Mzc4MTsxNQ==.html 
България заема 14 място по отвореност на търговията.  Това показват данните от класацията Международната търговска 
камара, съобщават от родната палата.  
Така България се нарежда до страни като Дания, Швеция, Исландия и Унгария.  
Класацията се позовава на общо четири показателя. Освен отвореност на търговията, те разглеждат и търговски режим и 
политики, както и привличане на международни капитали. Не без значение е и наличието на инфраструктура за търговия.  
Страните се групират в пет категории. На върха са страни с т. нар.  най-голяма, отлична отвореност. България попада във 
втората група, където са държавите с отвореност над средното ниво с 4,3 точки. На дъното са тези с „много ниска 
отвореност”.  
Само Сингапур и Хонконг са с отлични оценки и заемат първите места в класацията. 
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