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√ Рекапитулацията на Борисов: от 148 договора - само един с обвинение 
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"Битката на Борисов с тройната коалиция доведе само до едно мижаво обвинение", се посочва във водещото заглавие 
на "Сега". Три години след като премиерът връчи на прокуратурата документи за 148 договора, сключени от кабинета на 
тройната коалиция, без да бъдат обезпечени финансово, Софийската градска прокуратура е повдигнала обвинения само 
на един служител от МВР за неизгодна сделка. Това е резултатът от масираната ревизия, която партия ГЕРБ предизвика 
на сделките на предишната власт, за да покаже на избирателите си какво тежко наследство е получила. Тогава Борисов 
се възмущаваше, че тройната коалиция е одобрявала сделки, знаейки, че няма достатъчно пари, и му ги е оставила той 
да ги плаща. "Ако ги признаем, ще вкараме държавата в огромен дефицит и ще трябва да се простим с идеята за влизане 
в еврозоната", твърдеше премиерът през 2010 г. Той тържествено сезира държавното обвинение с "престъпни" по 
думите му договори на обща стойност над 2.1 млрд. лв., които трябваше да пратят в затвора министри и други висши 
кадри на тройната коалиция, припомня изданието. 
Бившият кмет на Сливен Йордан Лечков получи вчера две години ефективен затвор от Старозагорския окръжен съд, 
извежда под глава "Преса". Той бе признат за виновен, че нанесъл щета на община Сливен в размер на 571 783,43 лв. с 
неизгоден ремонт в кв. "Дружба", както и че е оказвал натиск на местния шеф на НАП-Сливен Петко Дюлгеров. Ще 
обжалвам присъдата, категоричен е Лечков. По думите му тя е "Смешна" и отрича да е заплашвал Дюлгеров. 
Регионалният министър Лилияна Павлова спря строежа на бунгала край Иракли, анонсира "Стандарт". По-рано през 
деня тя нареди строителните инспектори спешно да проверят книжата и работата по ваканционното селище. Експертите 
установили разминаване в строителните документи - вместо 12 бунгала, плажен бар и басейн там в момента се вдигат 14 
къщи и 3 склада. 
"Конфликтът между "Булсатком" и Би Ти Ви е поредната конкретна война в навечерието на цифровизацията. Изглежда, 
че в случая тя е "Хубавата Елена", защото със сигурност ще има преразпределение на пазара. И то явно започва", 
коментира в интервю за "Труд" Георги Лозанов, председател на съвета за електронни медии. "Трябва да се вземе бързо 
решение от воюващите страни. Те трябва да намерят начин да се споразумеят", призовава Лозанов. 
"Труд" цитира статистика, според която храните в световен мащаб са поевтинели през 2012 г. със 7 процента, докато у 
нас поскъпват с толкова. Статистиката представи Едуард Стойчев, шеф на Държавната комисия по стоковите борси и 
тържищата."Стандарт" се включва по темата като допълва: 4,2 на сто е годишната инфлация за 2012 г. Точно такава е и 
лихвата по новите депозити в евро на гражданите със срок от 1 ден до 1 година. Лихвата по левовите депозити на хората 
е малко по-висока от инфлацията - 4,71 процента, сочат данните на БНБ. Но се оказва, че повишаването на цените 
изяжда евровите спестявания на гражданите и то още преди да се плати новият данък от 10 на сто върху лихвите. 
"В началото на 90-те години нямаше никаква носталгия по Живков. Напротив, той беше силно мразен", припомня в 
интервю за "24 часа" историкът Искра Баева и допълва: "Добрият спомен за него дойде с обедняването на големи маси 
българи, което ги накара да си "спомнят" колко сигурни бяха доходите им при социализма и удобно да забравят колко 
недоволни бяха по онова време от дефицитите и от недостъпните западни стоки, да неговорим за политическите 
свободи." По думите на Баева носталгия по "онова време" ще има докато повечето българи не започнат да живеят много 
по-добре, "поне колкото в изпадналата в криза Гърция". 
Български студенти започват набирането на средства, за да съдят за дискриминация правителството на Нейно 
величество британската кралица Елизабет Втора, анонсира под глава "Труд". Разпоредбите на Острова дискриминират 
българските и румънските студенти, като ограничават правото им да работят по 20 часа седмично с процедурни хватки. 
Българите са принудени да чакат между 6 и 9 месеца работните си разрешителни /жълта карта/, като през това време 
остават без паспорт или личната си карта. Студентите от други страни в ЕС нямат ограничение за работа."В края на 
януари и началото на февруари британските институции, които са поели ангажимент, включително и премиера Дейвид 
Камерън, ще направят преглед на прогреса в преодоляването на тази напълно неприемлива ситуация", заявява на 
вътрешна страница Константин Димитров, посланик на България в Лондон. "Ние искаме като минимум да се възстанови 
срокът за издаване на тези разрешителни, както е било преди около една-две години, а именно 3-4 месеца", посочва 
още Димитров. По думите му не се очаква бум от българи на Острова. "Това са спекулации, това преувеличение е с 
вътрешнополитическа цел, което е крайно неприемливо", смята посланикът. 
24 май може да се стане двоен празник за учителите. Тогава се очаква ново повишение на техните заплати. Новината 
съобщава пред "Стандарт" просветният министър Сергей Игнатов. Всичко ще зависи от приходите, които ще постъпят в 
бюджета до април-май. "Ако се появят някакви допълнителни пари в държавата, част от тях ще отидат отново за 
образованието", обещава министърът. Преди дни България прие нова оперативна програма "Наука и образование. "Тя 
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налага нова визия за развитието ни поне до 2030 година, в която едни от основните приоритети са науката и 
образованието. Заложена е схема от предучилищното, през училищното и висшето образование до развитието на 
научните центрове. Всички са като скачени съдове. След пет или десет години бих искал нашето предучилищно и 
училищно образование да са като във Финландия днес. А управлението на висшето образование да е като в САЩ. Това 
са най-добрите образци. До 2020 година е усвояването на парите, но резултатът ще дойде до 25-30-та година", 
разяснява още Игнатов. По думите му пропастта между учителите и университетските преподаватели трябва да изчезне. 
"Затова първо в закона ние създаваме условия средното образование да се доближи до висшето, университетите да 
акредитират курсове, младите преподаватели от вузовете да влизат в класните стаи, посочва още Игнатов. 
Да няма оценка по физкултура, музика и изобразително изкуство, а тези предмети да се вземат само със "зачита се". За 
това ще се борят депутатите от ГЕРБ Йоана Кирова, Даниела Миткова и Диан Червенкондев, информира "24 часа". 
Промените в Закона за средното образование, в които те лобират да се запише такава поправка, влизат на първо четене 
в парламента тази седмица. 
"2013 г. няма да бъде по-лека от 2012 г.", прогнозира в интервю за "Преса" Васил Велев, председател на управителния 
съвет на Асоциацията на индустриалния капитал. "Икономическият растеж по различни прогнози ще е между 1,3 и 
1,9 процента. Според нашата прогноза ръстът ще е под 1 процент", категоричен е Велев. В подкрепа на това 
твърдение експертът посочва два риска пред икономиката - външен и вътрешен. "В момента тенденцията в 
еврозоната е неблагоприятна, надеждите са, че тя ще бъде пречупена през второто полугодие. Ако това не стане, 
планираните ръстове няма да се случат и у нас, тъй като икономиката ни е твърде отворена и зависима от случващото 
се в Европа и света. Вътрешният риск е свързан с предстоящите избори. Винаги в година с избори имаме изкушения от 
повече популизъм, от не най-ефективно разходване на средства, което пък, за да се балансират сметките, е свързано 
със задържане на плащания към бизнеса", аргументира се Велев. Според неговата прогноза през 2013 г. няма да 
може да се пречупи и тенденцията за загуба на работни места. 
Пълна проверка на сметките за парно разпореди кметът на София Йорданка Фандъкова на "Топлофикация - София", 
съобщава на първа страница "24 часа". Причината са високите сметки за топло през декември, които преди дни 
получиха столичани. Макар дружеството да предупреди, че те ще са с 21 процента по-високи спрямо декември 2011 г., 
масовото увеличение е по-голямо. 
На първа страница "Капитал Daily" и "Дума" отразяват новината за провала на сделката за ВМЗ-Сопот. "Трудова бомба 
във ВМЗ. Приватизацията на сопотския завод се провали заради държавна подкрепа на раздутия щат", уточнява 
"Капитал Daily". ВМЗ остана без спасител, след като и единственият кандидат-купувач не внесе депозит в понеделник. 
Макар няколко пъти собственикът на "Емко" Емилиян Гебрев да беше декларирал пред премиер и министри, че има 
истински интерес към военния завод, сделка няма да има, посочва вестникът на вътрешна страница. Ипотекирани 
жилища и автомобили на работници от ВМЗ-Сопот са на път да бъдат взети от банките и разпродадени заради серия от 
неплатени вноски. За това алармира пред "Труд" Димитър Атанасов, лидер на синдиката "Подкрепа" в завода. 
Шуби за 397 лв. бройката, гащеризони за над 360 лв., обувки за 135 лв. и много други скъпоструващи стоки е купил 
столичният автотранспорт за служителите си в поделение "Земляне" за периода 2009-2011 г. Това сочат данни, които 
разпространи общинският съветник от БСП Георги Кадиев, отбелязва "Сега". Тези цени са доказателство за крупни 
финансови злоупотреби в дружеството, защото стоките на различните фирми, които са снабдявали автотранспорта, са с 
до 17 пъти разлика в цените, посочва съветникът. Завишените цени на закупуваните стоки са ощетили автотранспорта с 
над 460 хил. лв., или около 3/4 от всички изразходвани средства по перото за работно облекло. 
"Ще браним розата докрай", е заглавието над интервю в "Телеграф" с Мария Габриел, евродепутат от ГЕРБ. В медийното 
пространство на Европа беше разпространена новината, че розовото масло и лавандулата ще бъдат обявени за 
алергенни от Научния комитет по безопасност на потребителите в Европейския съвет. "Сега е моментът да изпреварим 
събитията и да зададем въпроси към Европейската комисия /ЕК/ какво точно се случва. Защото факт е, че до този 
момент няма никаква официална информация по случая от ЕК, а само публикации в различни медии", изтъква Габриел. 
Според нея на този етап българските производители нямат повод за безпокойство, защото няма никакъв официален 
доклад. 
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√ Инфлацията се е ускорила до 4.2% през 2012 г. 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/01/14/1983827_inflaciiata_se_e_uskorila_do_42_prez_2012_g/ 
Инфлацията в България през миналата година е била 4.2%, като това е втората най-висока стойност на показателя от 
началото на кризата, след като през 2010 г. беше отчетено поскъпване на живота с 4.5%. Това показват данните на 
Националния статистически институт (НСИ), оповестени днес. През 2011 г. годишната инфлация беше 2.8 на сто. 
Повишаването на потребителските цени в условия на криза отразява с колко пада покупателната способост на 
домакинствата, при положение, че доходите им са останали непроменени. 
Разбивката на НСИ показва, че най-високата инфлация се дължи на два основни фактора. Храните, които съставляват 
37% от потреблението на българите са поскъпнали с 5.4% през миналата година, по сметки на НСИ. Комеуналните услуги 
като вода, ток, парно пък съставляват около 17% от потреблението и поскъпат с 10.3%. 
Тарнспортните услуги и горивата, които са на трето място по дял в потреблението – с тегло 7.5% са поскъпнали средно с 
4.9%. 
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Спрямо ноември пък като общата месечна инфлация е 0.9%. Най-сериозно поскъпване по отделни групи има в 
развлекателната индустрия – с 2.5%, като в тази категория попадат билетите за кино, театър, концерти и т.н. 
Хранителните продукти, които съставляват близо една трета от потребителската кошница пък са поскъпнали с 0.9%. 
Беиз промяна пък са останали цените на дрехите и обувките, както и на цигарите и алкохола. 
Животът за бедните поскъпва по-бързо 
По-сериозно е покачването на инфлацията, измерена чрез т. нар. "малка потребителска кошница". Показателят включва 
основни хранителни продукти и потребителски стоки и отразява потреблението на домакинствата с най-ниски доходи. 
Годишната инфлация, измерена през малката кошница, е 5.8%, като в нея храните поскъпват с 1.4 на сто през декември. 
Правителствените прогнози 
Очакванията на правителството за инфлация обаче формално се изпълняват. В доклада към бюджет 2012 управляващите 
заложиха покачване на цените с 2.8%, но по хармонизирания индекс на потребителските цени и тази прогноза се 
покрива с реалните данни. 
Хармонизираната инфлация обаче не отразява точно състоянието на домакинствата. Причината е, че заради ниските 
доходи в България, храните и горивата имат по-голям дял в потреблението в сравнение със средното равнище за 
Европейския съюз. Докато в хармонизирания индекс делът на храните и горива е по-малък. 
 
√ БСК: Дълговете към бизнеса ще продължат да растат 
http://www.capital.bg/biznes/2013/01/14/1983948_bsk_dulgovete_kum_biznesa_shte_produljat_da_rastat/ 
Задълженията на компаниите в България ще продължат да се увеличават и през тази година и това създава рискове от 
много фалити на малки и средни предприятия. Това прогнозираха от Българската стопанска камара (БСК), по време на 
представянето на данните за междуфирмената задлъжнялост за 2011 г. Те показват ръст спрямо 2010 г. с 3.3%, до над 
163 млрд. лв. 
Спирачката на дълга 
Анкета на БСК, направена сред 500 мениджъри, показва, че и тази година дълговете са един от основните проблеми 
пред нормалната работа на бизнеса. Проучването, направено в началото на октомври, потвърждава държавни и 
общински структури като едни от най-големите длъжници на частните компании. Общо 79% от анкетираните мениджъри 
са посочили, че имат просрочени вземания, а половината от тях са от частни предприятия, съобщи заместник-
председателят на БСК Камен Колев. 
Големите длъжници са фирми, в които контролният пакет е държавна или общинска собственост (19% от дълговете), 
държавна и общинска администрация, всяка от които е виновна за 16% от случаите. Според БСК няма причина да се 
очаква спад в задълженията, тъй като се очертава стагнация за икономиката, намаляващи продажби на вътрешния пазар 
и труден достъп до финансиране. Председателят на БСК Божидар Данев прогнозира множество фалити и през тази 
година, които още повече ще увеличат проблема с дълговете. 
Фалитът на една фирма с дългове ще повлече след себе си още задължения, а допълнителни проблеми са бавните 
процедури по обявяване в несъстоятелност и увеличаването на лошите кредити, посочиха от БСК. Данев обясни, че най-
засегнати от високата задлъжнялост са фирми с персонал 30-250 души, които са и голяма част от работодателите в 
България. 
Как да се изчистят проблемите 
За справяне с проблема на високата задлъжнялост от камарата имат няколко предложения – промени в законите, 
клирингова къща, публичен регистър на тарифи и условия по застраховки и банкови продукти, сключване на клаузи за 
арбитраж в търговските договори. Според Данев е много важно процедурите по несъстоятелност да станат по-бързи и да 
се премахне възможността за обявяването й със задна дата – в момента не е рядкост делото да приключи с дата за 
неплатежоспособност през 2010 г. Освен това трябва да има законодателни промени, които да забраняват обявяването 
на обществени поръчки със забавено плащане, а в българската нормативна база да се въведат европейските директиви 
за борба със забавените плащания. 
От БСК предлагат приватизация на дейността по връчване на призовки и цялостна промяна на тарифите за съдилища, 
нотариални услуги и тези на съдебни изпълнители. По последното предложение вече има движение – в проект за 
законодателни промени Министерство на правосъдието предлага промяна в начина на изчисляване на тарифите на 
изпълнителите, съобщи в съботния си брой в. "Сега". Предложението е вместо върху цялото описано имущество на 
длъжника такса да се начислява само върху размера на задължението, а тарифата за банков запор ще е 18 лв., 
независимо към колко банки се отправя искане за блокиране на сметки. 
Друго предложение на БСК е клирингова къща, с която да се гарантира изчистване на задължения, като идеята е тя да 
има капитал от 500 млн. лв., осигурен от бюджета, банките или чрез публично-частно партньорство. От страна на 
държавата може да се направи и още нещо, смятат икономистите – като въвеждане на публичен регистър за дължими 
ДДС и акцизи, възможност за възстановяване на данъка до 7 дни, както и данъчна ваканция. 
От Стопанската камара смятат, че много проблеми биха се решили и с включването на арбитражни клаузи в договори с 
финансови и публични институции, за да могат възникналите спорове да се решават по-бързо. Друго предложение е 
свързано с единен публичен регистър на всички такси, тарифи и лихвени условия на банките и застрахователите. 
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√ Единната сметка се оказа в интерес на държавата, а не на бизнеса 
http://www.segabg.com/article.php?id=632196 
Единната сметка, с която държавата си присвои от 1 януари правото да избира за какво да отиват внесените от 
задължените лица пари - дали за данъци, или за осигуровки, се оказа поредното орязване на права заради 
невъзможността чиновниците да се справят със събираемостта на дълговете. 
"Идеята на тази единна данъчна сметка е да не може някой просто да си избира какви данъци да плати и след това 
просто да фалират тази фирма. Така между другото се правят ДДС веригите, ДДС измамите. Дълги години или няколко 
години една фирма плаща само здравни или социални осигуровки, част от тях, предполагам, не плащат въобще ДДС и 
корпоративен данък. След което банкрутира нарочно и всъщност те въобще не плащат тези ДДС дължими средства. 
Идеята тук е не те да избират, а законът да избира", обяснява финансовият министър Симеон Дянков пред БНТ. 
Първоначално основният аргумент беше да се освободи бизнесът от плащането на около 50 млн. лв. годишно банкови 
такси и комисиони за вноски по различни сметки. 
От ДСБ вече събраха подписи в парламента и сезираха Конституционния съд за противоконституционно смесване на 
данъчни и осигурителни плащания. Дянков пък на практика обвини лидера на ДСБ Иван Костов, че е облагодетелствал 
ДДС схемите, тъй като старият закон е правен по негово време. "Точно тогава те са дали възможност, особено на 
държавни фирми, които са им помагали на тях, да правят това източване", твърди финансовият министър. 
Финансовият министър обаче демонстрира смущаваща некомпетентност по въпроса за единната сметка. "А каква е 
вината на хазната и оттам на всички граждани, че някои фирми дълго време не си плащат данъците?", бе отговорът на 
финансовия министър Симеон Дянков на въпрос защо хората трябва да губят осигурителни права, например здравни, 
понеже техният работодател не си е плащал в миналото данъци. Всъщност законът гарантира на наетите всички здравни 
и социални права, дори да нямат внесени осигуровки, тъй като се приема, че това не е по тяхна вина. Само 
самоосигуряващите се няма да имат право на обезщетения, ако внесат пари за социални осигуровки, пък те отидат за 
стари данъчни задължения. 
ИЗКЛЮЧЕНИЯ 
От началото на годината всички задължения към хазната се подават по една сметка и независимо дали са внесени за 
осигуровки или за данъци, системата покрива с тях най-старото по време задължение. Така се предотвратява 
изчистването му по давност в бъдеще време, вместо да се занимават чиновниците да го събират по каналния ред с 
ревизии, изпълнителни дела и т.н. Само парите за втора пенсия, които се трупат по индивидуалните им партиди в 
пенсионните фондове, ще се внасят по отделна сметка, за да се гарантира ползването им по предназначение. Освен това 
до края на 2013 г. всички длъжници с дългове до края на 2007 г. трябва да заявят в офисите на НАП, че искат отписването 
им по давност, тъй като това не става по служебен път. Ако не го направят, от 2014 г. системата ще започне да покрива и 
тези дългове, т.е. на практика отменя въобще давността. 
КНСБ иска спешна тристранка за доходите 
КНСБ настоява за спешно свикване на Съвета за тристранно сътрудничество за обсъждане на предложения за 
допълнително увеличение на някои доходи в бюджетната система. Синдикатите ще продължат да настояват за поне 10% 
увеличение на доходите в няколко сектора на социалните дейности за около 16 млн. лв. допълнително. В средата на м.г. 
имаше 20% ръст на заплатите за социалните работници, извоювани след протести. Въпреки обещанията, че през 2013 г. 
ще има ново увеличение, на практика бяха предвидени средства само за покриване на миналогодишното. Профсъюзите 
искат и около 7 млн. лв. за 10% ръст на парите за дейци в музикално-сценичния сектор - опери, театри, филхармонии, 
духови оркестри. Бюджет 2013 предвижда леко увеличение на парите за работещите в музеите, читалищата и 
библиотеките. 
От синдиката настояват и за увеличение на минималното обезщетение за безработни и на парите за гледане на малко 
дете. Вчера и от БСП внесоха проект за промяна на закона за бюджета на ДОО за 2013 г., с който искат обезщетението за 
майките да стане 310 лв., като изчисляват, че за това ще трябват 29.4 млн. лв. 
Симеон Дянков обаче за пореден път демонстрира твърдост по отношение на доходите на майките, като заяви, че 
даването на пари на ръка не е определящо за избора на семейството да има повече деца, а услугите, които го 
подпомагат да ги отглежда. Той потвърди обещанието на премиера Бойко Борисов, че до края на мандата няма да бъде 
внасян законът за висшите държавни постове, който предвиждаше огромен ръст на заплатите на президент, 
председател на Народното събрание, премиер, министри, областни управители, кметове и т.н. 
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