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√ Брюксел излезе с план „Б“ за спасяването на Европа
http://www.klassa.bg/news/Read/article/189152_%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB+%D0%B8%D0
%B7%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B5+%D1%81+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD+%E2%80%9E%D0%91%E2%80%9C+%D0
%B7%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%
B0+%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
Ден преди решителната среща на евролидерите на 8 и 9 декември, от която се очаква конкретен отговор за дълговата
криза, позициите на Брюксел и на водещите икономики в ЕС – Германия и Франция, още повече се изостриха.
Вчера световните медии разпространиха проектодоклад на председателя на Европейския съвет Херман ван Ромпуй и на
шефа на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу, в който се призовава да се сключи "фискално споразумение"
вместо нов договор в ЕС. На практика това е пряк удар срещу идеите на Берлин и Париж за общ контракт, който да влезе
в сила до март 2012 г. и да наложи автоматични санкции за страните с дефицит над 3%.
Според председателя на Европейския съвет по-строгите правила могат да бъде постигнати чрез изменение на протокол
№ 12 от Лисабонския договор, което ще се нуждае само от "единодушно решение" на 27-те лидери след "консултация" с
Европейския парламент и Европейската централна банка (ЕЦБ). Така ще се избегне ратификация от парламентите и
провеждането на национални референдуми, а и подобни процедури биха отнели твърде много време, мотивира се Ван
Ромпуй.
В доклада си от пет страници той настоява и за преразпределение на пълномощията между ръководните структури в ЕС,
като да бъдат лишени от глас страните, които се ползват от международните стабилизационни програми, ако не
провеждат съгласувани реформи. В същото време Ромпуй е за по-големи правомощия на европейските институции във
вътрешноикономическите работи на държавите членки по време на криза, като формиране на националните бюджети,
изпълнение на социалните програми и данъчната политика. Според него е дошло времето да се съгласуват пенсионните
системи на страните членки, техните пазари на труда, а също така данъчните политики.
Друг препъникамък между председателя на Европейския съвет и Берлин и Париж е възможността за появата на единни
облигации в дългосрочен план. Ромпуй и Барозу ги подкрепят, докато Германия и Франция стигнаха до консенсус в
понеделник, че такива дългови книжа не са решение на проблема с кризата.
По повод Европейския стабилизационен механизъм (ЕСМ) Ромпуй предлага да получи банков лиценз и така на практика
да си осигури достъп до огромната ликвидност на ЕЦБ. Германия е против с мотива, че така държавите няма да имат
стимул да се реформират, ако ЕЦБ просто пусне печатницата за пари.
Утре Берлин и Париж ще трябва да отговорят и на критиките на Великобритания по идеята им за нов договор.
Британският премиер Дейвид Камерън бе сред първите, които изразиха резерви по него. Той заяви, че ще го блокира,
ако британските искания не бъдат изпълнение и документът не съдържа „гаранции за защитата на Великобритания”. Но
Франция и Германия са готови и на алтернативен вариант, ако не срещнат одобрението на 27-те – да се стигне до
споразумение само в рамките на 17-те страни в еврозоната.
В срещата на върха ще участва и българският премиер Бойко Борисов. Вчера Народното събрание отхвърли
предложението на опозицията за изслушването му по повод позицията, която страната ни ще отстоява по време на
срещата на върха.
√ Финансисти: Спестявайте в левове, щом харчите и печелите в тази валута
http://www.klassa.bg/news/Read/article/189130_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%
82%D0%B8%3A+%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5+%D0%B2+%
D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%2C++%D1%89%D0%BE%D0%BC+%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%
B8%D1%82%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B2+%D1%82%D0
%B0%D0%B7%D0%B8+%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B0
По-добре е българинът да спестява парите си в левове, тъй като печели и харчи в тази валута. Около тази позиция се
обединиха финансистите Емил Хърсев, Владимир Каролев и банкерът Левон Хампарцумян пред bTV. Влоговете в евро
няма да се обезценят рязко, тъй като единната валута ще оцелее при всички положения, успокоиха те. Според Хърсев
дори физически е невъзможно еврото да спре да съществува. Ще има по-скоро план, който ще позволи умерено
печатане на пари и умерена инфлация – до 10%. Каролев от своя страна подкрепи мнението на Саркози и Меркел, че е
дошло времето на реалността за европееца. Той припомни думите и към южните страни, че “трябва да работите повече
и по-малко да почивате, за да имате повече средства”. Не може като в Гърция да имат 16 заплати, средна пенсия като
германската и ранно пенсиониране – такава система не може да издържи, категоричен бе финансистът. Той допълни
още, че българската производителност е 40% по-ниска от средната за еврозоната, но въпреки това у нас има много
привилегии в някои сектори, тъй като никъде в Европа военни и полицаи не се пенсионират на 45 години.
На въпрос за новия фискален съюз, който се коментира като алтернатива на еврозоната, експертите направиха

предпазливи коментари. Според Левон Хампарцумян все още никой не знае какъв точно ще е новият фискален съюз, за
който се заговори от силните в ЕС. Посоката е по-висока степен на интеграция, финансов и бюджетен контрол,
включване на повече държави с повече отговорности, обясни той. Печатането на пари не е адекватно решение на
проблемите с европейската дългова криза, а и трудно би се реализирало. Единствената държава с привилегията да
печата пари без никакъв контрол са САЩ, тъй като повечето долари са извън страната. И когато американските власти
решат да слязат в мазето и да направят повече долари, всички ние плащаме за това, категоричен бе той.
И тримата експерти дадоха за пример конференция на най-големите световни финансисти, които са били категорични,
че еврото ще оцелее. Вероятността това да не стане е била оценена на 10-15%. Т.е. планът е еврото да бъде спасено на
всяка цена. Това е единственият вариант, обединиха се нашите експерти.
Вестник Труд
√ Синдикатите пред национална стачка заради пенсии
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1141795
С ударно гласуване на промените в данъчните закони и на бюджетите на здравната каса и на Националния осигурителен
институт (НОИ) за 2012 г. започна сесията на парламента в сряда. Преди началото й депутатите решиха, че няма да
спират работа, докато не бъдат одобрени всички планирани текстове.
Чак към 19 часа народните представители започнаха да обсъждат Закона за държавното обществено осигуряване. Той
предвижда от Нова годинапенсионната възраст да нараства с по 4 месеца в началото на всяка календарна година,
докато достигне 65 г. за мъжете и 63 г. за жените. Сега те могат да се пенсионират съответно на 63 и 60 г.
Още преди промените да са станали факт, от синдикатите заявиха, че започват протести. Ръководството на КТ
“Подкрепа” упълномощи стачния комитет на организацията “да предприеме всички действия за провеждането на
ефективни национални протестни действия в това число и национална стачка във всичките й форми”. Лидерът на КНСБ
Пламен Димитров призова депутатите да не приемат повишаването на възрастта, а всички промени да бъдат обсъдени
още веднъж.
Законът предвижда също така с по 4 месеца на година ще започне да се увеличава и стажът за пенсия.
Нарастването ще продължи до 2020 г. Тогава мъжете ще могат да излизат в пенсия след 40 г. труд, а жените - след 37 г.
С по 4 месеца на година ще започне да расте и пенсионната възраст за хората с малък стаж. Сега те могат да се
пенсионират на 65 г., ако са се трудили поне 15 г. Предвижда се възрастта за тях да се увеличи до 67 г. до 2017 г.
Затягане на критериите ще има и за трудещите се при тежки условия - миньори, химици, машинисти. От 2012 г.
пенсионната възраст за първа категория труд ще започне да се увеличава с по 4 месеца на година, докато през 2014 г.
стигне 48 г. за жените и 53 г. за мъжете. За да прекратят кариерата си толкова рано, те ще трябва да изпълнят и
условието да имат поне 10 години тежък стаж, а сборът от общия им стаж и възрастта да е 94 за жените и 100 за мъжете.
С по 4 месеца на година ще започне да расте и възрастта за практикуващите труд от втора категория.
В сега действащия Кодекс за социално осигуряване е записано, че от 2015 г. възрастта за категорийните работници ще
продължи да расте, но с по 6 месеца на година.
Законопроектът на ГЕРБ предвижда и ограничаване на привилегиите за ранно пенсиониране за полицаите и военните.
Те ще могат да излязат в отдих след 27 г. стаж, а не както е сега след само 25 г.
Сметките на НОИ показват, че увеличаването на възрастта за пенсия догодина ще позволи да се спестят около 30 млн.
лв. В същото време това ще попречи на над 10 000 души да се пенсионират. Икономията няма да стигне дори за да
покрие предвиденото увеличение на минималната пенсия от 1 юни от 136 на 145 лв. Според разч«етите на
осигурителния институт то ще струва 42 млн. лв.
Вестник Сега
√ Парламентът одобри по-високите акцизи за горивата
http://www.segabg.com/article.php?id=581078
анъчната 2012 г. няма да предложи допълнителни облекчения за гражданите и бизнеса, а разходите ще нараснат заради
поредното увеличение на акцизите. Това се разбра при окончателното гласуване на данъчните и акцизния закон в
парламента. Мнозинството не одобри нито едно от предложенията на опозицията и не счете за нужно да защитава
позициите си, като почти не се включи в обсъждането на проектите.
Четири акцизни ставки се увеличават от догодина. Акцизът върху газьола и керосина скача от 615 на 630 лв. на 1000
литра от януари. Според разчети това ще доведе до поскъпване на дизела с около 2 стотинки на литър. От юни ще се
въведе за пръв път и акциз върху метана от 0.85 лв. на гигаджаул, както и акциз върху природния газ, ползван за
отопление за стопански нужди, от 0.1 лв. за гигаджаул. Няма да се облага с акциз природният газ, използван за битови
нужди.
Мнозинството от ГЕРБ вчера не прие предложението на лидера на ДСБ Иван Костов вдигането на акцизите да се отложи
заради кризата въпреки наличието на минимални ставки, които България трябва да достигне. Приетите текстове все пак
са по-благоприятни спрямо първоначалния замисъл на финансовото министерство - акцизът върху метана и природния
газ се предлагаше в двоен размер, от януари вместо от юни.
Основната промяна в закона за данъците върху доходите на физическите лица е отмяната на задължението за
останалите без работа или работещите на повече от 1 договор да подават данъчни декларации, ако данъкът е авансово
удържан в пълния му размер. Това изискване доведе до хаос в данъчната кампания тази година, защото засегнатите
масово не бяха запознати с него. Заради отпадането на декларациите при тези групи се въвеждат допълнителни

задължения за работодателите да издават служебни бележки за удържани данъци на напусналите служители и на
онези, които работят на основно правоотношение при друг работодател. Глобата за неиздаване на бележка е 250 лв. за
всеки служител. Мнозинството отхвърли без аргументи три предложения на "Синята коалиция" за допълнителни
облекчения заради кризата - намаление на данъка за едноличните търговци от 15 на 10%, на данъка върху дивидентите
от 5 на 1% и освобождаването от данък на реинвестираната печалба.
Разширяването на намалената ставка от ДДС при туризма от 9% за настаняване на туристи във всички видове места за
подслон и облекченията за облагане на сделки с имоти са двете основни промени в закона за ДДС. Заради срива на
имотния пазар от закона отпада изискването данъчната основа при сделките с нови сгради и имоти да не е по-ниска от
данъчната основа при придобиването им. Шумен спор в зала обаче предизвика удължаването на срока на банковите
гаранции, които фирмите трябва да предоставят, ако искат да им бъде възстановен ДДС при течаща ревизия. Той се
вдига от 4 на 6 месеца и според Михаил Миков от БСП това е поредното посегателство към бизнеса по линия на
възстановяване на ДДС, което и без това се бави.
От закона за доходите на физическите лица отпадна изискването в данъчната декларация да се вписват и доходи над
5000 лв. от сделки с финансови инструменти. Тези суми са необлагаеми. Доходите от наем в сгради с етажна собственост
ще се облагат с окончателен данък при наемателя, когато това е фирма, а не при получателя, който в случая
представлява много лица.
√ Промишлеността пак най-стабилна
http://www.segabg.com/article.php?id=581047
Промишлеността продължава да бъде най-стабилният отрасъл на българската икономика, отчете НСИ. За втори пореден
месец единствено тя бележи ръст, като през октомври 2011 г. той е 2.4% на годишна база. Основна заслуга за това има
добивната промишленост, която е нараснала с 13 на сто за година. Преработващата пък е нагоре с 2.5%. Строителството
обаче продължава да върви към дъното със спад от 9.5% на годишна база. Въпреки хвалбите на властта за изграждане
на пътища и съоръжения именно инженерното строителство намалява най-много - със 17.6%, докато това на сгради се е
свило с 3.6%. Оборотът в търговията на дребно намалява с 5.2% спрямо 2010 г. Спад на продажбите са отчели всички
подотрасли с изключение на търговията с лекарства.

