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√ Тотю Младенов: Заплатите ще растат 
http://www.livebiz.bg/finansi/s/78289449 
Заплатите ще се вдигнат, обеща в ефира на БНР социалният министър Тотю Младенов. По думите му за последните 
месеци е отбелязан ръст с близо 8% на работните заплати. 
„Доходите не са замразени", подкрепи тезата на социалния министър председателят на Асоциация на индустриалния 
капитал в България Васил Велев. Той допълни, че преди влизането на България в Европейския съюз работната заплата в 
страната е растяла годишна с 20%. От 2008 г. този процент падна до 10%, поясни Велев. 
В отговор на посочените данни президентът на КНСБ Пламен Димитров обяви, че „доходите са замразени вече четири 
години поред". 
„Това, което произвежда българската икономика не се разпределя равностойно между работниците и бизнеса", посочи 
Димитров. Той призова държавата да гарантира правото на 
работника, че ще получи изработената си заплата. 
„Проблемът с цената на труда не е решен", заключи лидерът на КНСБ. 
  
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Класа 
 
√ Скъпият петрол тласка световната икономика към нова рецесия 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/199293_%D0%A1%D0%BA%D1%8A%D0%BF%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%BF%D0
%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB+%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%
82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0++%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B
A%D0%B0+%D0%BA%D1%8A%D0%BC+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B
8%D1%8F 
Високите цени на петрола могат да потопят световната икономика в нова рецесия. За това предупреди Международната 
агенция за енергетика (МАЕ). Според нейни изчисления, цитирани от „Файненшъл таймс“, разходите на водещите 
страни за внос на петрол ще скочат до 1,5 трлн. долара тази година, а най-уязвим е Европейският съюз. Главният 
икономист на агенцията Фатих Бирол дори намекна, че скъпото черно злато вече измества дълговата криза и се 
превръща в основен проблем за Стария континент.  
Само тази година съюзът ще отдели 520 млрд. долара за внос на нефт при 472 млрд. долара година по-рано. Това е 2,8% 
от брутния вътрешен продукт (БВП) на 27-те при 1,7% от БВП за периода 2000-2010 г. Естествено, по-скъпият петрол ще 
бръкне и в джоба на средностатистическия европеец. Домакинствата ще харчат средно по 11 на сто от доходите си за 
отопление, осветление, готвене и личен транспорт през 2012 г. при 9 на сто през 2011 г.. В САЩ се очаква разходите за 
внос на черно злато да нараснат до 426 млрд. долара от 380 млрд. долара. В Китай скокът ще бъде с 36 млрд. долара - от 
215 млрд. долара на 251 млрд. долара през 2012 г., а за Япония – от 178 млрд. долара до 198 млрд. долара. „Всяка 
рецесия в индустриално развитите държави след Втората световна война е била предшествана от скок в цените на 
петрола“, посочва главният икономист на МАЕ.  
Само преди дни от Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) също понижиха прогнозата си за 
печалбата на авиокомпаниите през 2012 г. от 3,5 млрд. на 3 млрд. долара, като причина номер едно отново се оказаха 
растящите цени на петрола. В най-тежко положение ще бъдат европейските авиопревозвачи, които се очаква да отчетат 
600 млн. долара загуба. Авиокомпаниите от Азиатско-Тихоокеанския регион ще постигнат най-голяма печалба - около 
2,3 млрд. долара, а колегите им от Северна Америка - 900 млн. долара. Заради поскъпването на петрола разходите за 
гориво на корпорациите в бранша ще скочат с 15 млрд. долара до 213 млрд. долара. За година цената на самолетното 
горива е скочила с около 5,4% до 1099 долара за метричен тон. Според управляващия директор на МВФ Кристин Лагард 
също растящите цени на петрола се превръщат в заплаха за глобалния растеж.  
От друга страна, по-скъпият нефт е добра новина за страните - износителки на суровината. Според данни на МАЕ 
държавите от Организацията на страните - износителки на петрол (ОПЕК), ще си докарат рекордните 1,2 трлн. долара 
през настоящата година. Русия също ще е сред облагодетелстваните, макар и да не се посочва какви ще са конкретните 
приходи и печалби на страната. От началото на годината тя е поскъпнала със 15%, като ръстът бе продиктуван най-вече 
от напрежението между Иран и Запада. В петък суровият петрол поскъпна с долар и се задържа над 125 долара за 
барел.  
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√ Шефът на НЕК Андонов поема Българския енергиен холдинг 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/199281_%D0%A8%D0%B5%D1%84%D1%8A%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%9D%D
0%95%D0%9A+%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0++%
D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F+%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0
%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3 
Новият изпълнителен директор на Българския енергиен холдинг ще бъде досегашният шеф на НЕК Михаил Андонов. Той 
заема мястото на досегашния шеф Йордан Георгиев, който е освободен в петък вечерта. Това обяви пред "Хоризонт" и 
предаването "Неделя 150" министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. Смятам, че г-н Михаил 
Андонов много добре познава енергетиката, мисля, че ще се справи чудесно с координацията на енергийната политика, 
каквато трябва да е основната функция на Българския енергиен холдинг. Освен тази промяна може би в енергийния 
холдинг трябва да има и двама допълнителни мениджъри, не като управители, а по-скоро като проджект мениджъри и 
служители в дружеството, които да отговарят за „Южен поток” и за „Набуко”. На този етап такава ми е визията за това 
дружество, коментира Добрев.  
Йордан Георгиев е с австрийско гражданство и е в ръководството на БЕХ от средата на 2010 г. Той оглави компанията 
през ноември 2011 г., след като от поста първи изпълнителен директор беше освободена Мая Христова. Промяната в 
управата на дружеството все още не е отразена в Търговския регистър 
Междувременно седмица след промените в правителството искрите между премиера Бойко Борисов и вече бившия 
икономически министър Трайчо Трайков продължиха да прехвърчат. В края на миналата седмица Борисов обвини 
Трайков, че е поставил капани пред правителството, умишлено спирал проекти и говорил глупости. Премиерът бил 
бесен най-вече от настояванията на Трайков за договаряне на по-изгодни условия от "Газпром" по проекта "Южен 
поток".  
Министър-председателят отхвърли и идеята на вицепремиера Симеон Дянков доскорошният им колега в кабинета да 
бъде назначен като съветник, на когото ще бъде възложена специална задача. Имах намерение да продължа да работя с 
Трайчо Трайков, но ако не чуя от него истината, ако лично не махне капаните пред новия министър, значи действително 
ще съжаля и за времето, когато съм работил с него, за огромното доверие, което съм му дал в тези близо три години - 
абсолютно да решава всичко в това министерство и да кадрува в него както си пожелае", обясни Борисов. По-късно 
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев отказа да отговори на въпроса, какви капани му е 
заложил предшественикът му Трайков. Когато някой ми отмилее, когато не мога да работя с него - нямам му доверие. 
каза още Бойко Борисов за бившия икономически министър. 
Давам му шанс да излезе и да обясни защо наговори такива глупости. Говори за неща, които той не е успял да свърши и 
знае, че те не могат да станат. Не може да излезеш и да кажеш - над 8% възвръщаемост (за газопровода "Южен поток – 
бел. ред), като това, първо, всеки, който разбира от международни договори, знае, че е 8%, над 8% е 
свръхвъзвръщаемост. И то в момент, когато си отишъл да се пазариш за намаляване на цената на газа, след като вече си 
съобщил там преди два месеца, че само българо-руска централа няма да строим в Белене, след като вече си затворил 
проекта "Бургас – Александруполис", на какъв шанс се надяваш да ти намалят цената на газа и кой би го сторил, 
коментира премиерът. 
Тръба, която е новоизграждаща се – "Южен поток", в един момент казваш - нека една малка част от цялата отсечка да 
бъде само българска. От другата страна казват – значи ти отсега се готвиш да сложиш два крана и да направиш 
украинската криза след време. Задавам контра въпрос – ако е така, защо не изграждаме 100% цялата тръба и ние да сме 
си инвеститори? Защото нямаме пари, веднага дефицитът отива някъде. И затова още предишното правителство 
подписа договор 50 на 50. Ние го потвърдихме. С една дума ние защитаваме нашия интерес с 50% инвестиция да 
получаваме 50% от таксите", обясни още Борисов. 
Някой умишлено започва да спира и последния проект, за да скочи цената на газа. В същото време е допуснато да не е в 
микса добиваният в България газ от една друга фирма. Изведнъж той излиза и казва "Белене”, като прекрасно знае, че аз 
съм го пратил в Москва да каже на Шматко, че няма да строим "Белене” по този начин, възмути се Борисов. 
Въпреки че не съм разговарял лично с премиера, смятам, че в цялата ситуация има елемент на недоразумение и 
наистина е имало немалко моменти в работата ни от началото на мандата, в които Борисов наистина ме е подкрепял. 
Такъв бе случаят и при преговорите с "Газпром" в Евксиноград през лятото на 2010 г., които бяха общ успех. Сега, като 
стана известно, че световни компании проявяват интерес към проучвания за газ в дълбокото ни море, смятам, че е ясно 
защо е нужен нов курс на преговорите по цените за газа, коментира пред Медиапул Трайчо Трайков . 
Според Делян Добрев две седмици вероятно ще има програма с конкретни стъпки за решаване на казуса "АЕЦ „Белене". 
Една от тези стъпки ще бъде приключване на окончателния анализ на консултанта HSBC и влизането на доклада от този 
анализ в Народното събрание каза Добрев. Данните от анализа ще бъдат дискутирани и в НС, и пред обществото, това 
ще отнеме време и затова най-вероятно ще ни е необходимо ново удължаване на споразумението с "Росатом", което 
изтича в края на март, коментира министърът. От руската държавна корпорация пък заявиха, че са готови да разглеждат 
условията за удължаване на споразумението, но след като получат официалната позиция по този въпрос от България. 
 
√ Спад в дела на българите със спестявания 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/199280_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%B4+%D0%B2+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D
0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%81%D1%8A%D
1%81+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F 
По-малко от една десета от пълнолетните българи имат домакински или лични спестявания. Данните са от последното 
социологическо проучване на ББСС „Галъп интернешънъл”, проведено по поръчка на вестник „Класа”.  
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Преди няколко месеца публикувахме данни, според които почти половината от българите заявяват, че са ограничили 
всекидневните си разходи – за храна и други битови нужди. Освен ограниченията в харчовете посягането на 
спестяванията – било то лични или домакински, е друг начин за българските домакинства да се справят с намалените 
доходи, увеличените цени, загубата на работното място и други негативни последствия от икономическата криза. В 
допълнение голяма част от хората се отказаха да теглят кредити заради риска да не могат да ги покриват и избраха да 
плащат от спестяванията си вместо от кредити.  
Данните от проучванията на ББСС «Галъп интернешънъл» по темата спестявания отчитат сериозна тенденция на спад в 
дела на българите, които имат събрани пари. Само за три години процентът на хората и домакинствата със спестявания е 
спаднал на практика двойно – от 14% през 2010 г. на 7% през месец февруари тази година. По-висок е процентът на 
хората с лични спестявания сред българите, занимаващи се със собствен бизнес, тези, завършили висше образование, 
както и жителите на малките и областните градове. Съвсем различно е положението на хората в селата – 85% от тях 
нямат никакви спестени пари, с които евентуално да могат да посрещнат извънредни разходи. 
Дори сред българите, които все още имат спестени пари, харчовете, които биха могли да се посрещнат с наличните 
средства, не са големи. Почти половината от личните спестявания (46%) сред тези, които ги имат, са суми до 1000 лв. С 
над 5000 лв. лични спестявания могат да се похвалят едва 13% от българите със спестявания, или около един процент от 
целокупното пълнолетно население.  
Домакинските спестявания не са значително по-големи. 49% от домакинските спестявания сред домакинствата, които са 
успели да запазят пари за черни дни, са суми до 5000 лв., като от тях по-голямата част са спестявания до 1000 лв. 
Спестявания между 5000 и 10 000 лв. имат едва 14% от българските домакинства, а  
суми над 10 000 лв. са успели да запазят 11% от семействата в страната. 
Изследването е проведено през първите дни на месец февруари, национално представително е и обхваща 1002 
пълнолетни българи чрез пряко интервю по домовете. Един процент от извадката отговаря на 58 хиляди души, 
максималното стандартно статистическо отклонение при 50-процентните дялове е ±3%. Методиката е 
сравнима с всички ежемесечни редовни сондажи на „Галъп интернешънъл” в България от 1992 година. 
 
Вестник Сега 
 
√ Работим за евробюджета 4 дни, 361 дни го харчим 
http://www.segabg.com/article.php?id=594664 
Членството в ЕС струва на всеки гражданин 67 евроцента на ден, като редовият данъкоплатец работи около половин 
година, за да си плати данъците у дома, а за евробюджета - само 4 дни, от Нова година до 4 януари. Това обяви 
евродепутатът Ивайло Калфин на конференция в Брюксел за новата бюджетна рамка на съюза - за 2014 -2020 г. Калфин 
и повечето му колеги в Европарламента смятат, че бюджетът на ЕС за следващите 7 години трябва да бъде сериозно 
увеличен, за да осигури растеж на Европа. Според българския евродепутат членският внос, който държавите плащат в 
общата хазна, всъщност не е разход, защото 94% от внесените пари се връщат отново в страните членки под формата на 
субсидии и инвестиции.  
Европейският бюджет е 44 пъти по-малък от сбора на националните и е едва 1% от европейската икономика, обясни 
Калфин, който е докладчик за новия 7-годишен бюджет на ЕС. Той разкритикува идеите да се орежат средствата за 
сближаване между бедни и богати държави в ЕС, като посочи, че всяко евро, инвестирано чрез кохезионните фондове 
между 2000 и 2006 г., се е умножило до 2.1 евро през 2009 г. 
Мнозина обаче критикуват политиката на щедро субсидиране в ЕС и припомнят, че стотици милиони евро всяка година 
се харчат за ненужни и дори нелепи проекти. Критики търпи и лансираният напоследък данък "Робин Худ" - върху 
банковите трансакции. Популярното название на данъка е доста подвеждащо, защото реално ще го плащат не 
"богатите" - банкерите и банките, а техните клиенти. 
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