Асоциация на индустриалния капитал в България
fakti.bg
√ Срещи на Сергей Станишев с лекари и бизнеса
http://fakti.bg/bulgaria/63752-sreshti-na-sergei-stanishev-s-lekari-i-biznesa
В централата на БСП на ул. Позитано 20 председателят на БСП Сергей Станишев ще се срещне с ръководството на
Българския лекарски съюз.
След това лидерът на социалистите ще разговаря с представители на ръководствата на Националната аптечна мрежа,
Българския зъболекарски съюз, Асоциацията на научно-изследователските фармацевтични производители в България.
По- късно през деня Станишев ще се срещне и с представители на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
pianews.eu
√ Сергей Станишев ще се срещне с ръководството на БЛС
http://pianews.eu/politics/20130412/news-122945
В петък, 12 април 2013 г., от 10.00 часа в централата на БСП на ул. Позитано 20 председателят на БСП Сергей Станишев
ще се срещне с ръководството на Българския лекарски съюз (БЛС), – съобщиха от пресцентъра на партията.
След това лидерът на социалистите ще разговаря с представители на ръководствата на Националната аптечна мрежа,
Българския зъболекарски съюз, Асоциацията на научно-изследователските фармацевтични производители в България.
По-късно през деня Станишев ще се срещне и с представители на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
econ.bg
√ Работодателските организации отказаха да декларират имуществото си
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0
%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8_l.a_i.425473_at.1.html
Общо 523 са постъпилите в Сметната палатадекларации на новите лица, които трябва да се отчитат, според Закона за
публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния
сектор. Списъците на деклариралите имуществото си мога да се видят на сайта на Сметната палата. Тойвлезе в сила на
26 март тази година.
Стана ясно, че в списъците няма данни за членовете на управителни и контролни органи на представителни
организации на работодателите, които според влезлия в сила закон трябва да декларират имуществото си. Става въпрос
за Българска търговско-промишлена палата (БТПП), Конфедерация на работодателите и индустриалците в България,
Асоциация на индустриалния капитал в България.
Официалните представители на тези работодателски организации са заявили, че са прекратили участието си в
Националния съвет за тристранно сътрудничество и по тяхно мнение по тази причина не попадат сред задължените лица
по чл. 2, ал. 1 от закона.
Миналата седмица всички националнопредставителни работодателски организации напуснаха Националният съвет за
тристранно сътрудничество (НСТС). Като причина за хода им те посочиха несъгласието именно с поправките в Закона за
публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности. Недоволните уточниха,
че става въпрос за длъжности както в публичния, така и в частния сектор.
Припомняме, че крайният срок за подаване на встъпителните декларации от новите задължени лица по закона беше 9
април. Лице, което не подаде декларация в законоустановения срок, се наказва с глоба в размер от 1000 до 1500 лв.
Постъпили по пощата декларации ще бъдат публикувани в следващите дни.
Във встъпителните декларации се обявяват недвижимо имущество, моторни превозни средства, парични суми,
вземания и задължения над 5 хиляди лева в местна или чуждестранна валута, както и ценни книги, дялове в дружества с
ограничена отговорност и командитни дружества, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити
чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова (масова) приватизация;
По закон, сред новите лица, които трябва да обявяват публично имуществото си, са инспекторите към Висшия съдебен
съвет, директорите на дирекции в Агенция “Митници”, заместник-директорите, главният секретар и директорите на
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дирекции в Националната агенция за приходите (НАП). Задължени лица са и членовете на Европейския парламент (ЕП)
от България, както и тези на Европейската комисия (ЕК) и българските граждани, заемащи длъжности в органите на
Европейския съюз. Поправките включват и членовете на управителните и контролните органи на Националната
електрическа компания (НЕК), на Българския енергиен холдинг (БЕХ) и на юридическите лица, които осъществяват
дейност, регулирана от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
darikfinance.bg
√ Какво има в банковите сметки на синдикалистите
http://darikfinance.bg/novini/92497/%CA%E0%EA%E2%EE+%E8%EC%E0+%E2+%E1%E0%ED%EA%EE%E2%E8%F2%E5+%F1%EC
%E5%F2%EA%E8+%ED%E0+%F1%E8%ED%E4%E8%EA%E0%EB%E8%F1%F2%E8%F2%E5
За първи път се обявява имущественото състояние на лидерите на синдикални и работодателски организации. След
промените в закона те трябва да подават имуществени декларации пред Сметната палата и именно заради промените
работодателите напуснаха съвета за тристранно сътрудничество.
Например сериозна разлика има в имущественото състояние на лидерите на КНСБ и „Подкрепа”. Само в една от
сметките на Пламен Димитров има повече средства, отколкото във всички сметки на Констатнин Тренчев. Димитров
притежава депозит от 35 000 лева, докато във всички депозитни сметки на Тренчев има около 17 000 лева.
Освен депозитна сметка, декларирана от лидера на КНСБ Пламен Димитров, той притежава и две разплащателни
сметки, в които са декларирани над 12 000 лева и над 14 000 евро. Съпругата му Мария също притежава две депозитни
сметки - левова и еврова, като в по-голямата има над 66 000 евро.
По-малко е имущественото състояние на лидера на КТ „Подкрепа” Константин Тренчев, който има депозити за около 17
000 лева.
Сред останалите синдикалисти впечатление правят имуществените декларации на Иван Кокалов и Николай Ненков от
КНСБ, които декларират депозити на обща стойност над 100 000 лева. Над 60 000 лева има и в сметките на Екатерина
Йорданова от КНСБ.
Повечето от синдикалистите имат и кредитни задължения.
От работодателите засега липсват декларациите на Божидар Данев, Васил Велев и Цветан Симеонов, които са
представители на работодателски организации от тристранния съвет. От Сметната палата обаче уточняват, че в момента
са публикувани пристигналите към момента декларации.
Без изненада най-много средства от досега получените декларации има шефът на КРИБ Огнян Донев, чиито активи са в
милиони. Само вземанията му са над 14 млн. лева, а делът му от Медийна група „България холдинг” е на стойност над
11 млн. лева. Донев има акции от множество компании, както и задължение за над един млн. лева.
Сашо Дончев от Българската стопанска камара също е декларирал имуществото си, което е значително по-малко от
притежаваното от Донев. Дончев също притежава множество акции в различни компании, но в графата за депозити и
влогове не са декларирани суми. Като „налични средства” са определени 92 000 лева.
ТВ7
√ Имуществото на заемащите ръководни постове
http://tv7.bg/news/politics/9711924.html
523 са лицата, които са подали декларации по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни,
обществени и други длъжности в публичния и частния сектор. Независимо от внушителната цифра, това са само 1/4 от
хората, които са длъжни да го направят. Сред изрядните са лидерите на синдикални и работодателски организации,
директорите на Българският енергиен холдинг (БЕХ), НЕК и "Булгаргаз".
Заради подаването на тези декларации преди две седмици от бизнеса напуснаха Съвета за тристранно сътрудничество.
От работодателите засега липсват декларациите на Божидар Данев - председател на БСК, на Васил Велев от асоциацията
на индустриалния капитал и на председателя на търговската палата и Цветан Симео нов.
Без изненада най-много средства от досега получените декларации има шефът на Конфедерацията на работодателите и
индустриалците в България (КРИБ) Огнян Донев, чиито активи са в милиони. Той има в депозити над 200 хил. лв.,
няколко къщи и апартаменти. Донев притежава и акции в 19 компании, както и дялове в Медийна група "България
холдинг".
Сашо Дончев от Българската стопанска камара има в спестявания 92 000 лв. Той и съпругата му имат общо пет
апартамента, два с площ от 500 кв. м и два с площ по 250 кв.м. Дончев има акции в осем големи компании.
Сред синдикалните лидери, най-богат е президентът на КНСБ Пламен Димитров. Той притежава депозит от 35 000 лв,
както и две разплащателни сметки за над 12 000 лв. и над 14 000 евро. По-богата от Димитров е съпругата му, която е
спестила близо 178 хил. лв.
Лидерът на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев има депозити за около 17 000 лв. И двамата президенти на профсъюзите
имат по един апартамент.
Сред българските политици впечатление прави лидерът на "България за гражданите" Меглена Кунева, която има три
апартамента в София и 274 хил. лв. в банка. Аптекарският бос и настоящ политически водач Веселин Марешки, който
има доста имоти, сред които и сграда във Варна от 750 кв. м. Той има в банковата си сметка 86 000 лв., а съпругата му 340 хил. За сметка на това има дялово участие в 103 аптеки, като то варира от 50 до 100%.
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Председателят на Съвета на директорите на БЕХ Валентин Николов, изпълнителният директор на холдинга Михаил
Андонов и шефът на "Булгаргаз" Димитър Гогов са декларирали по два апартамента в София с цена на придобиване
между 17 и 117 хил. лв.
Мениниджърите на ЧЕЗ, EVN и "Енерго Про" не са подали декларация.
investor.bg
√ Работодатели все пак подадоха декларации за имущество в Сметната палата
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/rabotodateli-vse-pak-podadoha-deklaracii-za-imushtestvo-v-smetnatapalata,149536/
Въпреки заявеното нежелание да изпълнят разпоредбите на Закона за публичност на доходите на лицата, заемащи
висши длъжности, представителите на работодателските организации все пак подадоха декларации за имуществото си в
Сметната палата.
Справка на сайта на институцията показа, че своите имоти са обявили Огнян Донев (КРИБ), Сашо Дончев (БСК),
синдикалните лидери Пламен Димитров (КНСБ) и Константин Тренчев (КТ „Подкрепа“), както зам.-председателят на БСК
Камен Колев, но пък председателят Божидар Данев е спестил това свое задължение, на този етап.
От Сметната палата уточняват, че участниците в тристранния съвет е трябвало да изпратят списък с ръководните органи.
Това задължение не са спазили Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска търговскопромишлена палата (БТПП) и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).
Припомняме, че работодателските организации се противопоставиха на промените в закона, предложени от Яне Янев.
Мотивът им е, че те декларират доходите си в данъчните служби, а не участват в разпределянето на публични средства,
за да е нужно да подават подобни документи, доказващи, че не се облагодетелстват от тях. За да избегнат това свое
задължение, представителите на работодателските организации напуснаха тристранния съвет.
Декларациите трябваше да бъдат подадени до 9 април. От Сметната палата уточняват, че на този етап са получили 523
декларации. Според промените в закона обаче задължени да подадат декларации са 2 404 нови лица. Те са
представители на участниците в Националния съвет за тристранно сътрудничество (706 души), енергийните дружества
(229 души) и ръководителите на политически партии (1469 души).
Декларация е подала Меглена Кунева, както и ръководители на нейната партия "България на гражданите", сред които
Даниел Вълчев и Прошко Прошков.
Декларация по силата на промените е подал още и ръководителят на Българския енергиен холдинг (БЕХ) Михаил
Андонов, срещу когото прокуратурата започна наказателно производство, заради подозрения за престъпна небрежност
при управлението на Националната електрическа компания (НЕК). Своите задължения по силата на новия закон са
изпълнили още представителите на компаниите, чиято дейност се регулира от Държавната комисия по енергийно и
водно регулиране (ДКЕВР) – енергийните, топлофикационните и ВиК-дружествата.
От институцията уточняват, че все още тече срокът за получаване на декларация по пощата. Те ще бъдат допълнително
публикувани на сайта на палатата. Глобата за неподадена декларация е между 1000 и 1500 лева.
Пълния списък с декларациите на новите лица можете да намерите на сайта на палатата.
inews.bg
√ Бизнесът отказа да декларира доходи и имоти
http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0
%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D0%B8%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8_l.a_c.327_i.278674.html
Нито един от членовете на представителните работодателски организации не е подал декларация по Закона за
публичност на имуществото, съобщиха от Сметната палата.
Миналата седмица бизнесът напусна Националния съвет за тристранно сътрудничество в знак на протест срещу
законовия текст, който ги задължава да декларират имуществото и доходите си.
Официалните представители на тези работодателски организации са заявили, че са прекратили участието си в
Тристранката и затова не попадат сред задължените лица.
Според промените декларации трябва да подадат всички собственици на ВЕИ, шефовете на ЕРП-та, както и
ръководствата на работодателските организации, участващи в тристранката.
Това са Българската търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара, Конфедерация на работодателите и
индустриалците в България (КРИБ) и Асоциацията на индустриалния капитал.
В декларациите се обявяват недвижимото имущество; моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни
средства; парични суми, вземания и задължения над 5000 лв. в местна или чуждестранна валута; ценни книжа, дялове в
дружества с ограничена отговорност, поименни акции в акционерни дружества.
Срокът за лицата, които са задължени да подадат ежегодна декларация за предходната 2012 г. е 30 април.
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novini.bg
√ В Сметната палата са постъпили 523 декларации на нови лица
http://www.novini.bg/news/131160-%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8-523%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.html
523 са постъпилите в Сметната палата декларации на новите лица, които трябва да се отчитат, според Закона за
публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и
частния сектор, информира БНР. Списъците са публикувани на интернет страницата на Сметната палата.
По закон, сред новите лица, които трябва да обявяват публично имуществото си, са инспекторите към Висшия съдебен
съвет, директорите на дирекции в Агенция “Митници”, заместник-директорите, главният секретар и директорите на
дирекции в Националната агенция за приходите. Пълният списък на задължените да се отчетат пред одитната
институция е на интернет страницата на Сметната палата. Според закона, новите лица трябваше да подадат встъпителни
декларации до 9 април. В тях се посочва притежаваното недвижимо имущество, моторните превозни средства,
вземанията и задълженията над 5 хиляди лева, както и дяловото участие в акционерни дружества. Тези, които не са
подали декларацията си в срок, се глобяват с между 1000 и 1500 лева.
В публикуваните списъци няма данни за ръководствата на Българската търговско-промишлена палата, Конфедерацията
на работодателите и индустриалците и Асоциацията на индустриалния капитал в България, защото те са обяснили пред
Сметната палата, че са прекратили участието си в Националния съвет за тристранно сътрудничество и не са сред
задължените по закон. Хората на висши държавни или обществени длъжности, за които 2012-а не е първата, за която се
отчитат пред Сметната палата, имат време до 30 април да оповестят имуществото си в декларация до одитната
институция.
news7.bg
√ Бойкот на Закона за публичност на имуществото
http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D
0%B8%D1%8F/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%
BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE_l.n_i.3988_c.22.html
Нито един от членовете на представителните работодателски организации не е подал декларация по Закона за
публичност на имуществото, съобщиха от Сметната палата.
Миналата седмица бизнесът напусна Националния съвет за тристранно сътрудничество в знак на протест срещу закона,
който ги задължава да декларират имуществото и доходите си. Официалните представители на тези работодателски
организации са заявили, че са прекратили участието си в Тристранката и затова не попадат сред задължените лица.
Според промените, декларации трябва да подадат всички собственици на ВЕИ, шефовете на ЕРП-та, както и
ръководствата на работодателските организации, участващи в тристранката. Това са Българската търговско-промишлена
палата, Българската стопанска камара, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и
Асоциацията на индустриалния капитал.
В декларациите се обявяват недвижимото имущество; моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни
средства; парични суми, вземания и задължения над 5 хил. лв. в местна или чуждестранна валута; ценни книжа, дялове
в дружества с ограничена отговорност, поименни акции в акционерни дружества.
Срокът за лицата, които са задължени да подадат ежегодна декларация за предходната 2012 г. е 30 април.
dariknews.bg
√ И синдикалните лидери извадиха на светло имоти и спестявания
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1069038&audio_id=138020
За първи път се обявява имущественото състояние на лидерите на синдикални и работодателски организации. След
промените в закона те трябва да подават имуществени декларации пред Сметната палата и именно заради промените
работодателите напуснаха съвета за тристранно сътрудничество.
Например сериозна разлика има в имущественото състояние на лидерите на КНСБ и „Подкрепа”. Само в една от
сметките на Пламен Димитров има повече средства, отколкото във всички сметки на Констатнин Тренчев. Димитров
притежава депозит от 35 000 лева, докато във всички депозитни сметки на Тренчев има около 17 000 лева.
Освен депозитна сметка, декларирана от лидера на КНСБ Пламен Димитров, той притежава и две разплащателни
сметки, в които са декларирани над 12 000 лева и над 14 000 евро. Съпругата му Мария също притежава две депозитни
сметки - левова и еврова, като в по-голямата има над 66 000 евро.
По-малко е имущественото състояние на лидера на КТ „Подкрепа” Константин Тренчев, който има депозити за около 17
000 лева.
Сред останалите синдикалисти впечатление правят имуществените декларации на ИванКокалов и Николай Ненков от
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КНСБ, които декларират депозити на обща стойност над 100 000 лева. Над 60 000 лева има и в сметките на Екатерина
Йорданова от КНСБ.
Повечето от синдикалистите имат и кредитни задължения.
От работодателите засега липсват декларациите на Божидар Данев, Васил Велев и Цветан Симеонов, които са
представители на работодателски организации от тристранния съвет. От Сметната палата обаче уточняват, че в момента
са публикувани пристигналите към момента декларации.
Без изненада най-много средства от досега получените декларации има шефът на КРИБОгнян Донев, чиито активи са в
милиони. Само вземанията му са над 14 млн. лева, а делът му от Медийна група „България холдинг” е на стойност над
11 млн. лева. Донев има акции от множество компании, както и задължение за над един млн. лева.
Сашо Дончев от Българската стопанска камара също е декларирал имуществото си, което е значително по-малко от
притежаваното от Донев. Дончев също притежава множество акции в различни компании, но в графата за депозити и
влогове не са декларирани суми. Като „налични средства” са определени 92 000 лева.
Телевизия Европа
√ Лидерите на синдикални и работодателски организации обявиха имуществото си
http://www.tvevropa.com/bg/news/bulgaria/view/85313
Президентите на двата най-големи синдиката в България - КНСБ и КТ "Подкрепа", подадоха декларации в Сметната
палата за доходите и имущественото си състояние. С промени, приети в края на мандата на 41-ото Народно събрание,
ръководствата на профсъюзите и работодателските организации бяха задължени да подават имуществени
декларации.
От документите става ясно, че има сериозна разлика в състоянието на лидерите на КНСБ и „Подкрепа”. Само в една от
сметките на Пламен Димитров има повече средства, отколкото във всички сметки на Константин Тренчев. Димитров
притежава депозит от 35 000 лева, докато във всички депозитни сметки на Тренчев има около 17 000 лева.
Пламен Димитров притежава и две разплащателни сметки, в които са декларирани над 12 000 лева и над 14 000 евро.
Съпругата му Мария също притежава две депозитни сметки, като само в едната има над 66 000 евро.
Сред останалите синдикалисти впечатление правят имуществените декларации на Иван Кокалов и Николай Ненков от
КНСБ, които декларират депозити на обща стойност над 100 000 лева. Над 60 000 лева има и в сметките на Екатерина
Йорданова от КНСБ.
От работодателите засега липсват декларациите на Божидар Данев, Васил Велев и Цветан Симеонов, които са
представители на работодателски организации от тристранния съвет. Председателят на КРИБ Огнян Донев има вземания
за над 14 млн. лева.
Вестник Труд
√ Масов бойкот на декларациите "Яне"
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1913415
Масов бойкот за осветляването на имуществото си демонстрираха партийни дейци, бизнесмени, шефове на енергийни и
ВиК фирми и чиновници от средния ешалон, стана ясно в четвъртък.
Около 75% от хората, които за пръв път трябваше да подадат декларации за имането си пред Сметната палата, не са
изпълнили законовото задължение.
Само двама от сочените за най-богати българи осветлиха имуществото си - изпълнителният директор на “Софарма” и
съиздател на “Труд” Огнян Донев и изпълнителният директор на “Овергаз” Сашо Дончев.
Основният извод от декларациите, които видяха бял свят, е, че богатите у нас не са чак толкова заможни, а някои
представители на т. нар. среден ешелон кътат доста имоти и пари.
На 9 април изтече 14-дневният срок, в който за пръв път хора извън висшия ешалон на държавната власт трябваше да
обявят имотите си. Промените в закона за публичност на имуществото от 26 март т. г., внесени от лидера на РЗС Яне
Янев, разшириха радикално списъка на деклариращите.
Те включиха в него шефовете на всички компании, регулирани от ДКЕВР, ръководствата на синдикатите и
работодателските организации, участващи в тристранния съвет, шефовете на Българската банка за развитие,
ръководствата на всички партии, чиновници от средния ешелон в НАП, митниците, посланици и др.
В Сметната палата все още нямат окончателен списък на новите задължени лица, но според данните до момента в него
влизат най-малко 2400 души, без съпругите и децата им. В същото време вчера бяха обявени декларациите на едва 523
души или 25% от всички.
По закон задължените трябва да обявят недвижимото си имущество, транспортни средства, парични суми, вземания и
задължения над 5000 лв. и ценни книжа. Предстои Сметната палата да направи проверка на декларациите и ако
установи разминаване за над 10 000 лв., трябва да ги предаде за проверка в НАП. Неподалите декларация подлежат на
глоба от 1000 до 1500 лв. и задължително се пращат в НАП и ДАНС.
Въпреки заканите на Янев, че “олигарси, шефове на ЕРП-та и политици няма да могат вече да се крият”, повечето от
обявените декларации не съдържат никакви фрапиращи данни. Ако данните в тях са коректни, числата разсейват мита
за огромните богатства на бизнесмени, митничари, данъчни, синдикалисти и др.
По-имотни представители има сред посланиците, съдебните инспектори и някои партийни функционери като Веселин
Марешки. Нито един от изпълнителните директори на ЕРП-тата не е обявил имането си.
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Част от бизнесмените обявиха доходите си въпреки позицията на работодателите, че новите текстове в закона са
противоконституционни. “Целта на този закон е да проследи дали участващите във властта не са се обогатили от нея, а
бизнесът не участва във властта”, твърдят юристи.
От Европейската комисия и Европейската сметна палата са пратили писма до родната одитна институция, в които пише,
че изискването за декларация от еврокомисаря Кристалина Георгиева и българския член в ЕСП Илияна Иванова
противоречи на европейското законодателство. И Георгиева, и Иванова са обявили имотите и парите си на сайтовете на
институциите, в които работят. В тях например е посочено, че заплатата на еврокомисаря е 20 667 евро на месец, че тя
има 130 000 долара в акции, 1 апартамент в САЩ и 2 - в София.
До 30 април догодина за пръв път бизнесмени, посланици и политици ще трябва да обявят и заплатите си от заеманата
длъжност. Тази година до 30 април това би трябвало да сторят всички около 6455 “стари” задължени лица на висши
длъжности в администрацията като министри, съдии, прокурори, областни управители, кметове, шефове на агенции,
комисии и др. Встъпителни и изходящи декларации ще се подават и във връзка с изборите.
Както “Труд” писа, т. г. се очертава десетимата работещи в публичния регистър на Сметната палата да проверят
декларациите на около 12 000 души.
НАЙ-БОГАТИЯТ БЪЛГАРИН НЕ ОБЯВИ ИМУЩЕСТВОТО СИ
Само 15 имотни декларации от членове на управителните и контролни органи на четирите работодателски организации
бяха публикувани от Сметната палата вчера. Имуществото си са описали 10 членове на Българската търговскопромишлена палата, двама на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), трима на
Българската стопанска камара (БСК) и нито един от Асоциацията на индустриалния капитал.
Управите на бизнес организациите, които участват в Националния съвет за тристранно сътрудничество, трябва да
декларират имуществото си. Още миналата седмица обаче те напуснаха органа в знак на несъгласие с това задължение.
Тогава заявиха, че излизането от тристранката ги освобождава от подаване на декларации.
Засега липсват декларациите на бизнесмени като Цоло Вутов, обявен преди години за най-богатия българин, шефа на
“Лукойл България” Валентин Златев, президента на “Хювефарма” Кирил Домусчиев, генералния директор на
“Майкрософ България” Георги Ранделов, директора на “Асарел Медет” Лъчезар Цоцорков, бившия собственик на
ОЦКВалентин Захариев и др. Всички те са в управителните съвети на представителните работодателски организации.
Пред “Труд” главният изпълнителен директор на УниКредит Булбанк Левон Хампарцумян, който също би трябвало да
опише имуществото си, заяви, че няма да подаде декларация, а ще плати глоба и е готов данъчните да го проверяват.
От председателите на четирите бизнесорганизации досега само двама - на КРИБ Огнян Донев (съиздател на “Труд”) и на
БСК Сашо Дончев (собственик на “Овергаз”), са описали имуществото си.
Донев притежава 3 апартамента в София, придобити през 1987 г., 1996 г. и 2001 г. Има и къща с двор в с. Врабево край
Ловеч. Съпругата му Росица е купила апартамент в Созопол през 2007 г., а преди това е придобила апартамент и гаражи
в Банско и къща в Св. Влас. Двамата са декларирали налични общо 70 000 лв. и 218 386 лв. в банки. Донев има да взема
над 14,2 млн. лв., които е дал като заеми и още 287 098 лв. дивидент. В същото време трябва да връща 1,5 млн. лв.
кредит. Шефът на КРИБ и съпругата му притежават акции и дялове в 20 дружества.
Сашо Дончев и съпругата му притежават 3 апартамента, офис и два гаража в София. Дончев има налични 92 806 лв., няма
влогове в банка. Той и съпругата му Ева дължат 142 100 лв. по кредитна карта и служебни аванси. Имат акции и дялове в
общо 10 компании.
Светослав Глосов, който е в управата на КРИБ и е председател на Камарата на строителите, притежава със съпругата си 2
апартамента в София, един в Банкя и един в Несебър. Глосов държи 20 000 лв. в банка и няма лична кола. Има акции и
дялове в 5 дружества, а съпругата му в едно.
ПОСЛАНИКЪТ НИ В БРЮКСЕЛ С ИМОТИ В БЕЛГИЯ И ВИЕНА
Посланикът ни в Брюксел Веселин Вълканов и съпругата му Вилхелмина притежават най-атрактивните имоти сред
българските дипломати. Освен наследствен апартамент в София, Вълканов е собственик на половината от къща с двор
във Фран ле Госли, Белгия. Домът е с 220 кв. м разгъната площ и е купен през 2002 г. за 240 000 лв. Съпругата на
Вълканов има апартамент от 100 квадрата в Австрия от миналата година. Срещу цената на имота стои цифрата 0.
Само около една трета от посланиците и ръководителите на задгранични мисии са подали имотните си декларации.
Вероятно причината е краткият срок от две седмици, в които те трябваше да съберат необходимите им документи.
Бившият зам.-министър на външните работи и настоящ посланик в Лондон Константин Димитров е декларирал найголеми влогове. Той е събрал над 202 000 лв. в 4 депозита в лева, евро и британски паунди. Половината са в чужди
банки. Димитров е инвестирал в 3060 акции в Първа финансово-брокерска къща на стойност 25 000 лв. и в 287
облигации на ИНГ Банк, оценени на 135 930 лв. Има и 200 дка ливада в Козлодуй.
Изключително изгодни сделки е сключил консулът ни в Битоля Данчо Мичев, ако се съди по декларацията му. Миналата
година той е купил ван "Мерцедес Ванео" за 10 лв. и "Щаер Пинцгауер" за 1000 лв. Щаерът е машина с висока
проходимост и се използва от специалните армейски части в планините.
На другия полюс е посланичката ни в Черна Гора Мая Добрева, която няма имоти, а спестяванията надхвърлят с малко
взетите заеми.
ШЕФЪТ НА БЕХ СИ КУПИЛ НИВА В ГЪРЦИЯ
С нова нива в Гърция и нов апартамент у нас се е сдобил през миналата година шефът на Българския енергиен
холдинг Михаил Андонов, показва декларацията му пред Сметната палата.
Цената на жилището от 111 кв. м в столичния квартал “Витоша” е 117 хил. лева, а на гръцкия парцел - 9200 лв. Андонов и
съпругата му Нели имат на влог 71 800 лв., а са взели заеми за 30 хил. Освен това Андонов изплаща и джип за 48 700 хил.
лв.
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Повечето от държавните енергийни шефове залагат на недвижимите имоти. Друга обща черта между декларациите им
са евтините коли - от 1000 до 4000 лв. Цените са за периода 2007-2011 г.
Шефът на НЕК Крум Анастасов има два апартамента в София - 101 и 88 кв. метра, единият по наследство. Той е наследил
и парцел от 1200 кв. м в с. Разлив, Правешко. Семейството му има две коли - шкода и опел, купени през 2011 и 2006 г. От
цената излиза, че возилата са втора употреба - купени са общо за 11 250 лв.
Ниви, лозя и градини с трайни насаждения притежава и шефът на Електроенергийния системен оператор Иван Йотов.
Семейството му си е купило и къща м.г. в Долни Дъбник, Плевенско.
Два апартамента, дворно място с етаж от къща, офис и магазин, както и парцел има шефът на АЕЦ “Козлодуй” Валентин
Николов. Три от имотите му са придобити чрез дарение. През 2012 г. съпругата му е купила вила с вилно място за 35 хил.
лева в с. Горна Малина. Семейството разполага с лека кола и джип.
МАРЕШКИ С КЪЩА В РУСИЯ И 103 ФИРМИ
Бизнесменът от Варна Веселин Марешки и съпругата му Светлана са декларирали дялове в общо 103 фирми, повечето
от които са различни аптеки. Това става ясно от декларацията на лидера на “Национално движение за свобода и
демокрация” за публичност на имуществото. Той попадна в списъка след поправка на закона, внесена от бившия му
коалиционен партньор Яне Янев.
Марешки е декларирал собственост върху 11 различни имота - негови и на семейството му. Става дума за дворни места,
сграда, земя с право на строеж, предимно във Варна. Покрай съпругата на аптекарския бос фамилията има и къща в
Русия, във Волгоградска област. Семейството има 851 460 лв. на влог в банка, около 35 000 лв. в брой и е раздало малко
над 38 000 лв. заеми.
Лидерът на “Движение България на гражданите” Меглена Кунева е обявила собственост над 3 апартамента в София,
придобити през 1981, 1988 и 1993 г. Тя няма заеми, на влог държи 247 000 лв. и 3100 долара. Кунева има 10 акции от
БНП “Париба”, в чийто обществен съвет беше.
СЪДЕБНА ИНСПЕКТОРКА И МЪЖЪТ Й ИМАТ ВЛОГОВЕ И АКЦИИ ЗА НАД 1 МЛН. ЛВ.
Съдебната инспекторка Албена Костова може категорично да бъде призната за най-богатата сред ревизорите на
Темида. Тя и съпругът - бизнесменът Андрей Костов, имат депозити и акции за над 1 млн. лв., показва декларацията
пред Сметната палата.
Отделно двойката притежава три апартамента в София по 190 кв. м, 197 кв. м и 76 кв. м.
Инспекторката, която до 2011 г. беше обвинител в Софийската градска прокуратура, и съпругът имат депозити за 501 278
лв. Костов притежава акции за общо 682 785 лв. (по обявена цена на придобиване). Те са в софтуерната компания
“Фадата”, във “Вертекс билдинг” и в регистрираната в Панама “Систех солюшънс”.
На фона на Костова имотите на останалите инспектори бледнеят. Началничката Ана Караиванова например е спестила
149 288 лв.
Най-имотен сред регионалните шефове в комисията по конфискация е началникът на благоевградската
структура Димитър Пешев. Той е обявил, че притежава два апартамента, два офиса, две мазета и гараж за 235 000 лв.
Има и 8 влога с общо 48 211 лв. и кола за 52 000 лв. Най-бедният от всички конфискатори е Тюркян Акчоолу от Хасково само с 10 дка нива в силистренското с. Босна.
ДАНЪЧНИТЕ С ПО 2 ЖИЛИЩА
Директорите на дирекции в данъчната и митническата агенция не са бедни, но нямат имущество, което видимо да
надвишава доходите им. Много от тях имат по два апартамента в София.
Шефът на методологическата дирекция в НАП Росен Иванов например през 2010 г. си е купил втори апартамент за 220
000 лв., като има да изплаща кредит за 94 000 лв. Зам.-директорът на НАП Стоян Марков също има два апартамента,
купени през 2008 г. И. д. шефът на НАП Бойко Атанасов има 1 жилище в София от 188 кв. м., купено през 2006 г. за 80 000
лв. Съпругата на синдикалиста Пламен Димитров Мария, която също е шеф на дирекция в НАП, има 113 000 лв. на влог.
Вестник 24 часа
√ Кристалина Георгиева има къща в САЩ за 587 800 долара и 130 325 долара в акции
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1913722
Еврокомисар Кристалина Георгиева е собственик на градска къща в Потомак, щата Мериленд, и на два апартамента в
София, показва проверка на "24 часа" в регистрите на Европейската комисия. Тя е подала декларация за имотното си
състояние на 18 юли 2012 г. Към същата дата Георгиева е притежавала акции в около 10 публични компании и фондове,
които са на обща стойност 130 325 долара.
Проверка в публичните регистри на щата Мериленд показа, че данъчната
оценка на къщата е 587 800 долара. Георгиева я притежава от 1999 г. Тази година за нея трябва да се плати данък от $
6798. Досега Георгиева няма неплатени данъци.
Българският еврокомисар обаче няма да обяви имуществото и парите си пред нашата Сметна палата.
Това стана ясно вчера от писмо на главния секретар на Европейската комисия Катрин Дей до постоянния ни
представител към ЕС Димитър Цанчев. То е препратено и до шефа на Сметната палата Валери Димитров.
Георгиева попадна сред лицата, длъжни да обявяват пари и имоти, след поправка в закона. Тя бе прокарана в
последните дни от работата на парламента от лидера на РЗС Яне Янев.
От писмото става ясно, че бил направен правен анализ на промените в закона и те противоречали на договора за ЕС за
периода, в който член на Еврокомисията е действащ. Поради това ЕК смята, че "комисар Георгиева не е обвързана с това
задължение".
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Цанчев получил и второ подобно писмо, но от Европейската сметна палата. В него със същите мотиви генералният
секретар Едуардо Гарсия обяснява, че българският представител в Европейската сметна палата Илиана Иванова няма да
декларира имущество пред българската.
Вчера от Сметната палата публикуваха декларациите на тези, които са спазили срока за подаването им - 9 април 2013 г.
От контролната институция обясняват, че задължени да обявяват пари и имущество са 2404 нови лица.
От националния съвет за тристранно сътрудничество се очакват 706 души, от енергийните дружества - 229, и 1469
ръководители на политически партии.
От Сметната палата уточняват, че всички членове на Съвета за тристранно сътрудничество е трябвало да изпратят списък
с ръководните си органи. Това задължение не са изпълнили от Асоциацията на индустриалния капитал в България
(АИКБ), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в
България (КРИБ).
Какво притежават обаче, са обявили Огнян Донев като председател на КРИБ, Сашо Дончев в качеството му на
председател на УС на БСК, както и двамата синдикални лидери - Пламен Димитров на КНСБ и Константин Тренчев на КТ
"Подкрепа". (Виж карето вдясно) Декларация е подал и зам.-председателят на БСК Камен Колев.
Изпълнителният председател на стопанската камара Божидар Данев и шефът на БТПП Цветан Симеонов засега не са
подавали никакви документи.
Преди седмица работодателските организации обявиха, че напускат тристранката
и няма да спазят закона, защото са против начина, по който той е бил приет в "12 без 5", както и от това, че той нарушава
конституционните им права.
Работодателите обясниха, че те декларират своите доходи в данъчните служби, че не участват в разпределянето на
публични средства, поради което не е необходимо да подават документи, с които да доказват, че не се облагодетелстват
от тях.
От Сметната палата очакват още декларации, които ще пристигат от чужбина, и ще ги обявяват на сайта. Те напомнят, че
всеки, който е подал декларация, може да поправи технически грешки в нея до седмица. Тези, които не обявят какво
притежават могат да бъдат глобени от 1000 до 15 000 лв.
Председателят на борда на директорите на "Сити газ България" Александър Кожухаров е с декларирани сериозни
спестявания. Влоговете на негово име са над 880 000 лв., а на съпругата му - над 396 000.
Пламен Димитров с два пъти повече депозити от Тренчев
Двама крупни представители на бизнеса са обявили имуществото си въпреки работодателския бойкот на Закона за
публичност на имуществото на лицата на държавни длъжности. От декларациите на Сметната палата стана ясно, че
председателят на КРИБ Огнян Донев и шефът на УС на БСК Сашо Дончев са осветлили притежаваното от тях.
Председателят на КРИБ е обявил четири апартамента и три гаража в София, по една къща в Свети Влас и ловешкото село
Врабево, по един апартамент в Банско и Созопол, ниви. На влог държи 152 394 лв. и 5090 евро. Има вземания за над 15
млн. лв., като 12,180 млн. са по договор за цесия. Донев има и заем от 1,501 млн. лв. Към 9.4. той е обявил и дялове в
медийна група "България холдинг" за 11,3 млн. лв.
Сашо Дончев е обявил апартаменти в София, Ямбол и 2 гаража в София. Жена му има апартамент и офис в София. В
наличност разполагал с 92 806 лв. Жена му имала 49 951 лв. по договор за управление. Има акции в "Рой Пропърти
Фонд", "Ди Ди Мениджмънт", "Сега", "Ренесанс", "Овергаз Капитал", "Енергоконсулт", "Овергаз холдинг" за над 270 000
лв. Има дялове в "Рой Мениджмънт" и "Шато Кортен".
Президентът на "Подкрепа" Константин Тренчев има 92 кв. м апартамент в София с гараж и ателие, 25 дка ниви в
търговищкото село Лиляк, а на депозит около 17 000 лв. Декларирал е БМВ за 15 000 лв. и "Мицубиши Паджеро".
Лидерът на КНСБ Пламен Димитров има апартамент 95 кв. м с паркомясто, учредено право на строеж на апартамент,
ателие и магазин във Варна. Той и жена му имат 41 350 лв. влог. Димитров има 2 разплащателни сметки с 14 116 евро и
12 052 лв. Жена му има разплащателна сметка за 66 510 евро.
Шефката на Синдиката на българските учители Янка Такева има къща с двор в София, ателие на Слънчев бряг, къща с
двор в с. Ковачевци. Декларирала е 22 дка ниви, 23 дка ливада, 35 дка гора. Има 2 коли. На влог държи 16 350 евро, има
7500 лв. заем от ВСК.
14 дка нива в Ксанти купил енергиен шеф
Изпълнителният директор на БЕХ Михаил Андонов има 2 апартамента в София, две къщи в с. Дрен, 4 депозита за близо
70 000 лв. Андонов е декларирал и заеми от 20 000 лв. и 10 000 лв. и лизинг на лек автомобил "Мицубиши ASX" за 48 700
лв. Сред имотите му е и нива от 14 декара в Ксанти.
Валентин Николов, шеф на АЕЦ "Козлодуй", е декларирал 2 апартамента в София, етаж от къща, офис и магазин в
Поморие, парцел в с. Равнище край Правец, вила в Горна Малина. Всичките имоти са на съпругата му. Николов има 2
леки автомобила „Тойота", влогове за 50 хил. лева, ипотечен кредит от 80 000 лева. Крум Анастасов, изпълнителен
директор на НЕК, и съпругата му Пенка Анастасова имат два апратамента в София. 62 000 лв. държи на влог Анастасов.
Съпругата на директора по финансите на НЕК Николай Павлов има 251 акции от Microsoft, които се оценяват на 10 232
лв. Те били подарък от работодател. Павлов притежава апартаменти в Хасково и Димитровград и парцел в с. Ябълково.
На влогове държи 50 000 евро плюс 43 205 долара.
Директорът на Електроенергийния системен оператор Иван Йотов има спестявания към 35 хил. лв., съпругата му - около
30 000. Заемите му са към 40 хил. лв., съпругата му дължи 250 000 лв. Двамата имат апартаменти в София и Плевен,
имоти в Долни Дъбник и 17 ниви в района на Долни Дъбник.
Изпълнителният директор на "Булгаргаз" Димитър Гогов има 100 000 лв. на влог и вила в с. Белица. Съпругата му има два
апартамента в София.
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Шефът на "Булгартрансгаз" Кирил Темелков притежава със съпругата си два апартамента и къща в София. Имат общи
налични пари 63 200 лв. и 17 500 евро. На влог - 75 242 лв. и 64 563 евро и два кредита - 151 366 евро и 123 518 лв.
Заможни се оказват част от хората в управата на Банката за развитие. Христо Карамфилов и съпругата му притежават 3
апартамента в София, 2 в Несебър, по 1 в Златни пясъци и Боровец. Двамата имат и влогове с обща стойност 665 000 лв.
Карамфилов има налични и 100 хил. лв. Изплащат заеми за над 126 000 лв. Имат вземания за 920 000 лв.
Илия Караниколов със съпругата си притежават 2 апартамента в София. Караниколов държи на депозит близо 350 хил.
лв.,и изплаща 180 000 лв. заем.
Диана Драгнева-Иванова и съпругът притежават апартамент в София, парцел в Бистрица и земя в Долна баня. Имат и
депозити на обща стойност 351 хил. лв.
Даниел Вълчев с над 500 000 лв. влог, шефката му Кунева - с 3 апартамента и акции в Париба
От "България на гражданите" са сред най-богатите политици, става ясно от подадените декларации от членовете на
ръководствата на извънпарламентарните партии.
Бившият вицепремиер в кабинета "Станишев" Даниел Вълчев, сега член на ръководството на "България на гражданите"
и водач на листа, е посочил спестявания от 314 000 лв., 86 000 евро и 40 000 долара. Няма собствено жилище в София,
където живее от години. Декларирал е къща във Варна, придобита миналата година. Вероятно е наследствена, защото
не е посочил цена.
Лидерката му Меглена Кунева разполага с половината от неговите спестявания. Тя е посочила 274 000 лева и 3100
долара на влог. Бившата еврокомисарка е и имотна - има 3 апартамента в София. Най-големият е обитаваният през
последните години от Кунева и съпруга дом в луксозна кооперация в столичния кв. "Лозенец" с площ 180 кв. м. Закупен
е през 1998 г. за 115 845 лв., посочила е тя. Меглена Кунева декларира още 10 акции в БНП "Париба", както и фирмата на
съпруга си Андрей Пръмов "Адлон Дисконт".
Даниел Митов от ръководството на партията на Кунева има депозит от 168 хил. лв. Колегата му Йонко Грозев е посочил 2
собствени апартамента в София, вила в Белица и дялове от още 2 софийски апартамента и магазин.
Политикът с най-голям заем пък е зам.-шефът на "Новото време" и бивш министър на енергетиката при царя Мирослав
Севлиевски. Той е получил назаем 2 514 724 лв. по репо сделки. Отделно е теглил банков кредит за 211 000 лева.
Севлиевски единствен декларира и застраховка "Живот" за над 92 000 лв. И колата (волво), и апартаментът в София са на
името на жена му.
Оправданият за корупция бивш военен министър Николай Цонев е спестил в банка 190 000 лв., отделно е посочил в
графа "налични" 135 000. Има апартамент от 134 кв. м. в София и парцел в Горна баня. Партията му "Нова алтернатива" е
под №1 в бюлетината за вота.
Сред по-известните лица, които вече огласяват имущество, попада и Любен Дилов като лидер на движение
"Гергьовден". Посочил е два кредита за общо 30 000 лв., 20 000 спестявания, волво от 2010 г. и три апартамента. Двата в
столичния квартал "Младост"1, купени преди години, третият е в "Лозенец" за 50 000 лв. от 2008 г.
От "Синьо единство" на Надежда Нейнски декларират скромно имотно състояние. Както стана ясно, те не намериха 1
млн. лв., за да се разберат с ДСБ за вота.
Ген. Киров с 6 гаража, шефът на ДАНС- само с Мерцедес
Бившият шеф на Националната разузнавателна служба (НРС) ген. Кирчо Киров има шест паркоместа, закупени между
2005 и 2011 г., според подадената декларация за миналата година. Александър Билев - директор в ДАНС, пък е посочил,
че притежава единствено лека кола "Мерцедес" за 12 000 лв.
Сметната палата изнесе и данни за 32-ма посланици, консули и временно управляващи дипломатически мисии зад
граница. Прави впечатление, че дипломатите нямат много големи сметки в банки, но почти всички могат да се похвалят
с имоти в столицата.
Бившият депутат от ГЕРБ Михаил Николовски, който бе изпратен за посланик в Тунис, е декларирал 5 имота в София - 3
апартамента, офис и парцел. Той притежава и 18 пакета с акции от различни предприятия, банки и холдингови
компании, части от къща в Тетевен и вила в Рибарица.
По три апартамента в София са декларирали посланикът ни в Москва Бойко Коцев, Василий Такев в Полша, Ангел
Димитров, който ни представлява в Сърби, и Христо Гуджев в Мексико.
Веселин Вълканов - посланик в Белгия, се нарежда сред имотните дипломати заради апартамент на жена му в Австрия и
къща с двор в белгийския град Фран ле Госли.
Най-големи банкови влогове сред дипломатите имат отново Бойко Коцев в Москва и Михаил Николовски в Тунис.
Посланикът в Лондон Константин Димитров притежава апартамент в София от 111 кв. м, близо 90 000 евро, 15 000
паунда и 2000 лв. Той е декларирал също и облигации за над 135 000 лв. и акции за 25 000 лв.
Меглена Плугчиева, която представлява България в Швейцария, има семейна къща в София и къща в с. Брезе, Своге.
Декларирала е на свое име 40 500 евро и 18 000 швейцарски франка.
struma.bg
√ Огнян Донев декларира ниви и ливади в Банско, заем, 6 апартамента и 1 501 922 лв
http://www.struma.bg/news/5752/1/1/Ognyan-Donev-deklarira-nivi-i-livadi-v-Bansko-zaem-6-apartamenta-i-1-501-922-lv.html
523 са постъпилите от новозадължени лица встъпителни декларации по Закона за публичност на имуществото на лица,
заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор, съобщиха от Сметната палата.
Сред тях са председателят на Съвета на директорите на БЕХ Валентин Алексиев Николов, който е декларирал 2
апартамента в София – единият с цена на придобиване 17600 лева, другият е дарение, дворно място с етаж от къща,
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офис и магазин в Поморие – дарение, парцел от 1000 кв.м в с. Равнище край Правец също дарение, вила с вилно място в
с. Горна Малина с цена на придобиване 35 000 лева. Николов също така е декларирал 2 леки автомобила – Тойота,
банкови влогове от 50000 лева в страната, ипотечен кредит от 80 000 лева, две кредитни карти по 20 000 лева.
Изпълнителният директор на БЕХ Михаил Андонов е декларирал два апартамента с гараж в София с цена на
придобиване – съответно 52 000 и 117 000 лева, парцел със селскостопанска сграда в с. Мъдрец, Старозагорско, две
къщи с двор в с. Дрен, община Радомир, 4 банкови депозита съответно – 21300 лева, 5800 евро, 16400 лева, 11700 евро.
Андонов е декларирал и банков заем от 20 000 лева от 2007 г., банков заем от 10 000 лева от 2011 г., лизинг на лек
автомобил Митсубиши ASX за 48700 лева.
Димитър Гогов, член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на "Булгаргаз" ЕАД е декларирал два
апартамента в София с цена на придобиване съответно 19428 за единия и 68483 за другия. Вила с вилно място в с.
Белица, Ихтиманско с цена на придобиване 58100 лева, 1 лек автомобил Мерцедес Ц 220 ЦДИ на името на Росанка
Цветанова Гогова.
Като налични парични средства Гогов е декларирал за себе си 32621 лева, а за Росанка Цветанова Гогова 1985 лева,
банкови влогове в размер на 100 000 лева.
Изпълнителният директор на НЕК ЕАД Крум Вергилов Анастасов е декларирал два апартамента в София – единият с цена
на придобиване 30341 лева, другият по наследство; вещно право на ползване, офис - с цена на придобиване 136908
лева, два леки автомобила – Шкода и Опел. Налични парични средства не е декларирал, банкови влогове 62000, 1000
лева и 5000 лева.
От представителите на синдикатите президентът на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев е декларирал апартамент, гараж
и ателие в София, два леки автомобила – БМВ по цена на придобиване 15000 лева и Мицубиши Паджеро по цена на
придобиване 490 лева. Като налични парични средства Тренчев е декларирал 650 лева.
Председателят на УС на КРИБ Огнян Донев е декларирал 6 апартамента, 4 от тях в София, един в Созопол и един в
Банско, съответно в цени на придобиване 18619 лева, 40000 лева, 42500 лева, 66547 лева, 188932, за единият от
апартаментите в София цената на придобиване е 0 лева.
Донев е декларирал 4 ниви и една ливада в Банско. Нивите са в Банско и Раднево. Като налични парични средства Донев
е декларирал 50000 лева за него и 20000 лева за Росица Димчева Донева, депозити – 152394 лева, 5090 евро, 56037
лева.
В графата "Вземания над 5 000 лева" Донев е декларирал 4 заема и един дивидент. Всеки от заемите е в размер
съответно на – 1989510 лева, 61856 лева, 38000 лева, 12 180 000 лева – договор за цесия. Дивидентът е в размер на
287098 лева. Като задължения е декларирал заем в размер на 1501922 лева. В графата дялове в дружества с ограничена
отговорност и командитни дружества, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в
приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация, Донев е декларирал акции в редица
дружества, като например: акции в Софарма имоти АДСИЦ, Доверие обединен холдинг АД, Телекомплект инвест АД,
Фининвест холдинг АД и др.
Сашо Дончев от Българската стопанска камара също е декларирал имуществото си, което е значително по-малко от
притежаваното от Донев. Дончев също притежава множество акции в различни компании, но в графата за депозити и
влогове не са декларирани суми. Като „налични средства” са определени 92 000 лева.
Президентът на КНСБ Пламен Димитров е декларирал един апартамент в София с цена на придобиване 124800 лева,
паркомясто в София с цена на придобиване 24753 лева, магазин във Варна с цена на придобиване 19496 лева. Не е
декларирал превозни средства, земеделски земи, налични средства. Димитров е декларирал банкови влогове 35017
лева разплащателна сметка 14116 евро, разплащателна сметка 12052 лева, 46333 лева, 66510 лева.
В графата "Задължения над 5000 лева" Димитров е декларирал потребителски кредит в размер на 12047 евро,
потребителски кредит от 13038 евро, кредитна карта за 10 000 лева, кредитни карти за 2000 евро, заем от СиВЗК към
физически и юридически лица – 18157 лева.
Сред останалите синдикалисти впечатление правят имуществените декларации на Иван Кокалов и Николай Ненков от
КНСБ, които декларират депозити на обща стойност над 100 000 лева. Над 60 000 лева има и в сметките на Екатерина
Йорданова от КНСБ.
Повечето от синдикалистите имат и кредитни задължения.
От работодателите засега липсват декларациите на Божидар Данев, Васил Велев и Цветан Симеонов, които са
представители на работодателски организации от тристранния съвет. От Сметната палата обаче уточняват, че в момента
са публикувани пристигналите към момента декларации.
Веселин Марешки е декларирал дворни места във Варна, поземлен имот с жилище в с. Орешак, къща във Волгоградска
област – Русия по цена на придобиване – 0 лева, право на строеж за апартамент във Варна за 7217 лева, павилион ЕТ във
Варна по цена на придобиване 2000000 неденоминирани лв. Превозни средства не е декларирал. В графата "Налични
парични средства" е декларирал 9984 лева на името на Светлана Александровна Марешка ЕТ, 10000 лева на името на
Светлана Александровна Марешка и 15000 лева на свое име. Декларирал е банкови влогове за 86537 лева, 340949 лева,
216749 лева, 50 лева. Вземанията на Марешки над 5000 лева са парични заеми в размер на 42500 лева и 38200 лева.
Задълженията му над 5000 лева са задължения към доставчик в размер на 120 лева, паричен заем за 38200 лева.
Марешки има дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества на свое име и на името на
Светлана Александровна Марешка в 103 фирми.
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Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Капитал daily
√ С малки реформи към големи цели
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/2013/04/11/2040135_s_malki_reformi_kum_golemi_celi/
Подобряване на бизнес средата, на инфраструктурата, административна реформа и прилагане на електронно
управление. Това са част от мерките, на които България залага в близките години, за да постигне по-висок икономически
растеж и конкурентна икономика. Те са обобщени в проект за актуализацията за 2013 г. на Националната програма за
реформи (НПР), който е публикуван на правителственият сайт за обществено обсъждане. Документът показва в каква
посока би трябвало да се променя страната ни в близките години. Програмата адресира мерките, които страната ще
предприеме или вече е изпълнила във връзка с няколко европейски изисквания, които България е длъжна да изпълнява
по стратегия "Европа 2020" и пакта "Евро плюс".
В документа се посочва, че на този етап страната запазва националните си цели и ако ги преразглежда, това ще стане на
по-късен етап. Както и че през тази година продължава да се работи приоритетно върху подобряване на
конкурентоспособността на младите хора на пазара на труда, подобряване на бизнес средата и повишаване на
доверието в държавните институции. Големи идеи за реформи в най-проблемните сектори като този на
здравеопазването и пенсионната система обаче липсват.
Препоръките към България
Още през миналата година Европейският съвет е изпратил на България седем специфични препоръки, които са свързани
с процеса на наблюдение и координация на икономическите политики в ЕС. Те са за качество и устойчивост на
публичните финанси, заетост и социално включване, конкурентоспособност чрез образование и подкрепа на иновативни
малки и средни фирми, укрепване на административния капацитет, контрол върху обществените поръчки и
либерализация и ефективност на енергийния сектор. Страната ни е предприела мерки още тогава, а в документа сега се
отчита какво е изпълнението им и какво предстои. В програмата за реформи е посочено, че по първите две препоръки –
за устойчивост на публичните финанси и заетост, информация за предприетите мерки се съдържа и в Конвергентната
програма на България за 2013–2016 г. Тя обаче все още не е публикувана на сайта на Министерството на финансите,
което я изготвя.
Малки идеи за големите проблеми в здравеопазването
По данни на Евростат публичните разходи за здравеопазване като процент от БВП в България не са високи спрямо
средноевропейските, но темпът на нарастване за периода 2007–2011 г. е най-голям в сравнение с останалите държави в
ЕС. Въпреки това здравната система продължава да е изправена пред сериозни предизвикателства, свързани с
финансовото състояние на болничните заведения, качеството на здравните услуги, техническата и персоналната
обезпеченост.
Сред целите за подобряване на сектора е записано, че ще продължи преструктурирането на болниците. На практика
обаче то не е започнало по ясни критерии и с единна стратегия. Ако прoсрочията на клиниките са намалели до 148 млн.
лв., то дълговете на болниците са се увеличили до 600 млн. лв., или 1/2 от всички постъпления по линия на НЗОК за
годината. Така заради липсата на ясни критерии се стига дотам, че закрити поради икономически причини клиники като
тази в Девин се налага да бъдат спасявани от държавата, за да не останат болните без лекарска помощ.
В същото време и в момента продължава "роенето" на нови болници при намаляващ брой лекари (около 27 хил. души
при над 30 хил. през 2009 г.). Така специалистите са принудени да работят на няколко места заради традиционно
ниските си доходи, което поставя под въпрос качеството на лечение.
Сред целите е записано въвеждането на диагностично свързаните групи (ДСГ) като начин за плащане от НЗОК в
зависимост от тежестта на заболяването и допълнителните усложнения при пациента. В момента лекарите получават
една и съща сума, независимо дали случаят е лек, дали пациентът е излекуван и какъв екип се е грижил за него. Според
разчетите на бившия министър Стефан Константинов ДСГ трябваше да бъдат въведени от 2014 г. След оттеглянето му
обаче по въвеждането им не е работено и заложеният срок едва ли ще се изпълни. По-вероятно е това да се случи през
2015 г.
В документа обаче липсва едрата реформа, която предполага пациентите да имат контрол върху здравните си вноски и
разбиване на монопола на здравната каса. В момента тя продължава да е една от най-непрозрачните институции по
отношение на бюджета си.
Амбициозно за образованието
Целите в сектора училищно образование са доста амбициозни. Планирано е новият Закон за предучилищното и
училищното образование да бъде приет през втората половина на 2013 г. и дори да започне да се прилага през
следващата учебна година. Това звучи по-скоро нереалистично. Законът се бави през целия мандат на ГЕРБ и съдържа
много спорни моменти, по които се очакват дълги дискусии в Народното събрание. От него зависят обновените учебни
програми и образователни стандарти, които според стратегията са разработени, но досега не са били представяни
публично. Документът дава заявка и за бързо приемане на поправките в Закона за професионалното образование и
обучение, но той все още е на етап обществено обсъждане. Ще продължат програмите за допълнителна квалификация
на учителите. Важното тук обаче е те да не бъдат обучавани само на компютърна грамотност и работа по европейски
проекти, а на умения, които да им помогнат да подобрят качеството на преподаването си. Стратегията си поставя за цел
делът на преждевременно напусналите образователната система да падне до 11% до 2020 г. (В момента той е 12.7% за
лицата на възраст 18-24 години, но продължава да бъде много висок в групата на 11-14-годишните.)
11

Добра идея е проектът за актуализация на учебните програми във висшите училища, който се извършва съвместно с
бизнеса.
Още няколко идеи за подобрения
От проектоплана става ясно, че ще бъде изградена единна информационна система на медицинската експертиза и на
централизиран регистър на гражданите. Като идеята й е да се оптимизира отпускането на пенсии за инвалидност и се
засили контролът върху дейността на ТЕЛК и НЕЛК. Идеята е добра – миналото правителство се опита да ограничи броя
на инвалидните пенсии, но така и не успя.
България си поставя и още няколко допълнителни цели извън препоръките на Брюксел. Едната от тях е развитието на
информационното общество в България чрез изграждане на широколентов достъп до отдалечените и слабо населени
райони. Другата е създаване на подходяща бизнес среда за малките и средните фирми, като дори става ясно, че
правителството подготвя национална стратегия за насърчаване на МСП за периода 2014-2020 г. Страната ще разчита
значително и на ресурсите от оперативните програми на ЕС, за програми с цел подобряване образованието на
населението и повече заетост, за намаляване на енергоемкостта на икономиката и подобряване на публичните услуги.
Все пак като всяка останала стратегия и тази малко или много има пожелателен характер. Още повече че всяка власт има
свои разбирания за това какви политики трябва да води и често липсва последователност.
Растеж, но не достатъчен
Дори и след седем години икономиката на България няма да достигне нивата на растеж отпреди 2008 г. Не, за това няма
да е виновна само кризата. В документа се посочва, че до 2020 г. темпът на нарастване на икономиката постепенно ще
се забави (след леко ускорение 2014-1016 г.). Фактор ще е влошаващата се демография, свързана с намаление на
населението в трудоспособна възраст и съответното влияние върху предлагането на труд. "Последното ще ограничава
потенциала за нарастване на икономиката, тъй като очакваното повишение на участието в работната сила няма да успее
да компенсира демографските процеси", се посочва в стратегията.
В по-близките години обаче очакванията са, че вследствие преустановяване на негативните тенденции на пазара на
труда и повишаване доверието на потребителите ще има плавно ускоряване на растежа на потребителските разходи, ще
бъдат направени и отлаганите инвестиционни проекти. За периода 2014–2016 г. се очаква ускоряване на растежа на БВП
както по линия на вътрешното търсене, така и от страна на износа (виж таблицата).

Риск за икономиката ни тази и следващата година обаче продължава да е външната среда. "Евентуално задълбочаване
на спада на икономическата активност в ЕС през 2013 г. и отлагане на възстановяването за 2014 г. ще има директен
негативен ефект върху износа и косвен ефект върху потреблението и преките чуждестранни инвестиции", се посочва в
документа.
√ България през погледа на германския бизнес: Слаба администрация и правна система
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2013/04/11/2040150_bulgariia_prez_pogleda_na_germanskiia_biznes_slaba/
Германските компании постепенно подобряват нагласите си към средата за бизнес в България. Въпреки политическата
несигурност след оставката на правителството и предстоящите парламентарни избори 78% от тях отново биха
инвестирали в страната, показват данните от годишната анкета на Германско-българската търговско-индустриална
камара (ГБТИК). Това е значителен прогрес от миналата година, когато над една трета от фирмите казаха, че не биха го
направили. В същото време обаче традиционните проблеми като неефективната администрация, правната несигурност и
липсата на квалифицирани кадри продължават да пречат на чуждестранните инвеститори.
Оптимизъм с резерви
След рязкото охлаждане на желанието за инвестиции през миналата година по-големият дял на компаниите, готови
отново да вложат парите си в България сега, се вижда и от статистиката на централната банка. Така през 2011 г. беше
отчетен отлив на германски капитали, което се дължеше основно на изплащането на кредити към компании майки от
местните им дъщерни дружества. За 2012 г. обаче по данни на БНБ инвестициите достигат 177.7 млн. евро, или 12% от
общия обем на чуждестранните инвестиции в страната. Три четвърти от фирмите пък планират да запазят или увеличат
вложенията си през тази година.
Независимо от това България е под средното ниво в Централна и Източна Европа като предпочитано място за
инвестиции на германските компании (78% спрямо 84%) и се нарежда на 13-а позиция от общо 16 държави според
данните на ГБТИК. Нещо повече, положителните намерения на предприемачите не съвпадат с оценката им за бизнес
средата, като близо половината от анкетираните смятат, че икономическата ситуация е неблагоприятна, а очакванията
им за тази година са противоречиви.
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Отново старите проблеми
Нерешени обаче с години остават едни и същи проблеми. Най-големи трудности за германските компании
представляват неефективното публично управление, слабата правна система, непрозрачните обществени поръчки,
липсата на реформи в образованието и корупцията. Общо 65% от фирмите са недоволни от обществената
администрация, а едва 7% са с добри впечатления от нея.
Крайно негативно са настроени германските предприемачи към правната сигурност в страната. Това е и един от
основните въпроси, които представителите на камарата са обсъдили в четвъртък със служебния премиер Марин Райков
и президента Росен Плевнелиев. От ГБТИК не дадоха конкретни примери, но един от често поставяните от
чуждестранните инвеститори проблеми е промяната в регулациите за възобновяемите енергийни източници, които
направиха тези проекти неизгодни. "Ако сте в състояние да си вземете парите за извършена услуга или продадена стока,
тогава имате правна сигурност", уточни главният управител на Асоциацията на германските индустриално-търговски
камари Мартин Ванслебен. Главният управител на камарата Митко Василев пък посочи, че бавенето на делата в съда
отблъсква потенциалните инвеститори.
По-слаби от миналата година са оценките за политическата и социалната стабилност. Това обаче е разбираемо, като се
имат предвид предстоящите предсрочни избори. Нещо повече, анкетата е проведена в периода между 4 февруари и 4
март, по средата на който премиерът Бойко Борисов подаде оставка.
Не стигат можещите работници
Над половината от анкетираните фирми са недоволни от качеството на професионалното образование и смятат, че няма
достатъчно квалифицирана работна ръка. За тях е трудно да си намерят нов персонал, въпреки че безработицата е 12%,
а незаетите сред младежите са близо 30%. Камарата от години работи за налагане на германската дуална система за
професионално обучение в България. Въпросът е бил разгледан и на срещата с премиера и президента. "Можем да
помогнем да се създаде сътрудничество между бизнеса и училищата, така че да се обучават кадри, от които
предприятията имат нужда", каза Ванслебен. Президентът на ГБТИК Бертрам Ролман пък посочи, че в България може да
се произвеждат по-комплексни продукти, което означава, че ще има нужда от по-квалифицирана работна ръка. "Вече
сме направили най-важните стъпки за създаването на система за професионално обучение, надявам се през следващите
месеци усилията ни да доведат до успех", каза той. Според него България я очаква добро бъдеще, въпреки че то няма да
дойде толкова бързо, колкото ни се иска. "На фона на депресията в Европа обаче България успя да остане стабилна и
това е добра основа за времето след кризата", оптимист е Ролман.
Вестник Труд
√ Безработицата със сезонен спад
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1913482
Безработицата през март е намаляла до 11,8% заради набирането на кадри за сезонна заетост и наемането на
безработни с евросредства. Спадът е с 0,2% спрямо февруари, показва статистиката на Агенцията по заетостта. През март
в бюрата по труда са били регистрирани 388 523 души. Броят им е намалял с 4225 спрямо февруари.
През март работа са започнали 20 933 безработни - с 3688 повече спрямо предходния месец. Близо 80% са били наети на
места, които не се субсидират от държавата.
По схеми на оперативната програма “Развитие на човешките ресурси” работа са започнали 4291 души. Паралелно с
подбора на кадри частните фирми са продължили да съкращават работници. През март в бюрата по труда са се записали
35 621 нови безработни.
Очаква се търсенето на сезонни работници да продължи през април и май. Към момента най-много свободни места са
заявени в преработващата промишленост (3938), селското и горското стопанство (2742), търговията (1939),
хотелиерството и ресторантьорството (1657), строителството (880) и транспорта (873).
Вестник Класа
√ БСК прати на Райков доклад за проблеми в икономиката
http://pressadaily.bg/publication/12920-%D0%91%D0%A1%D0%9A-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0/
''Във връзка с поет пред служебния министър-председател Марин Райков ангажимент по време на работна среща,
проведена на 29 март, Българската стопанска камара /БСК/ изпрати на вниманието му допълнителна информация
относно някои ключови макроикономически показатели на страната''. Това съобщи пресцентърът на камарата.
В информацията се предоставят данни за приходната част на държавния бюджет, енергетиката, регулаторните режими,
социалното и здравно осигуряване, инвестициите, работни места и безработицата. ''В условията на ръст на БВП с общо
12, 9 на сто - от 60 184, 6 млн.лв. на 77 582,1 млн.лв., приходите в бюджета за периода 2007-2012 г. намаляват
съществено,'' пише в съобщението. Ето как продължава изявлението:
''Намалението като процент от БВП е с 4.6 пункта, т.е. с 3 549, 6 млн. лева. Като се отчете, че помощите като елемент от
приходната част на бюджета, са нараснали с 1 163 млн. лв., това означава, че приходната част на бюджета е ощетена за
2012 г. в сравнение с 2007 г. с 4 712 млн. лв.
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За периода 2007 - 2012 г. няма изменение на ставките по ДДС. Въпреки този факт и независимо от ръста на БВП,
драстично са спаднали приходите от ДДС за 2012 г. в сравнение с 2007 г. - с 1 354 млн. лв.
Независимо от повишените акцизни ставки между 12 и 30 на сто за горивата и до 3,5 пъти за някои акцизни стоки,
приходите от това перо намаляват с 226 млн.лв. за 2012 г.. При увеличение на ставките с 1, 8 пункта за
социалните осигуровки и 2 пункта за здравните осигуровки, събираемостта спада значително - с 0.9 пункта (като дял от
БВП) за 2012 г. спрямо 2007 г. или с над 714 млн.лв. Събираемостта на данъка върху доходите на физическите лица също
относително намалява.
В нарушение на общата политика за неизменение на данъчната и регулаторна тежест в общините масово се
въведе допълнително пряко и косвено данъчно натоварване. В резултат на увеличението на данъците и общинските
такси, приходите на общините са нараснали за разглеждания период с 44.7 на сто, т.е. с 521.9 млн. лв., отново за сметка
на стопанските субекти.''
Според БСК действията на ДКЕВР са ''непредвидими, немотивирани и подвластни на различни влияния. Има
пълна неяснота за ценовата перспектива след 30 юни както за енергийните компании, така и за потребителите''.
Камарата смята, че ''слабата компетентност, зависимост и лошите практики на ДКЕВР са причина за взрива от недоверие
към енергийния сектор от страна на потребителите. Доверието към ДКЕВР от инвеститорите по отношение на средата за
енергиен бизнес е изключително ниско; декапитализацията на сектора е вече напреднал процес.''
В информацията на БСК се посочва, че цените на електрическата енергия за домакинствата са по-ниски от разходите за
производство на електрическа енергия (електропроизводствен микс). ''Липсата на пазарни и съпоставими цени е
непреодолимо препятствие пред въвеждането на либерализация. Ниските цени на
електрическата енергия за битово потребление се субсидират от цените, заплащани от индустрията, което е
допълнителен удар (особено в период на финансово-икономическа криза) върху икономиката'', пише в информацията.
''Предвидените приходи за изкупуване на зелена електроенергия, събирани чрез добавката за "зелена енергия" ,
са недостатъчни за нейното изкупуване'', пише още в информацията. ''Създава се ликвиден риск за задължените да
изкупуват тази енергия - крайните снабдители на ЕВН, ЧЕЗ, "Енерго Про"; крайният снабдител на ЕВН вече е изправен
пред фалит.'', смятат от Българска стопанска камара.
√ НСИ отчете дефлация от 0.5% за март
http://pressadaily.bg/publication/12911-%D0%9D%D0%A1%D0%98-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-0.5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
Инфлацията за март спрямо февруари е минус 0.5 на сто, съобщи Националният статистически институт.
Инфлацията от началото на годината (март 2013 г. спрямо декември 2012 г.) е минус 0.1 на сто, а годишната инфлация
за март 2013 г. спрямо март 2012 г. е 2.7%.
Средногодишната инфлация за периода април 2012 - март 2013 г. спрямо периода април 2011 - март 2012 г. е 3.3 на сто.
√ Реалната инфлация е 25%
http://pressadaily.bg/publication/12894-%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B5-25/
Кандидатът на БСП за премиер Пламен Орешарски се срещна с представители на бизнеса в Дупница. Заедно с него бе
и водачът на листата за Кюстендилска област Мая Манолова. В Дупница те бяха посрещнати от д-р Иван Ибришимов и
Станислав Павлов, втори и четвърти в листата на БСП, информира "Дарик".
Според Пламен Орешарски, когато местният бизнес се почувства по-свободен да инвестира ще дойдат и чуждите
инвестиции, а в последните години чуждите инвестиции са малко. Орешарски допълни, че преди всичко трябва да се
подобри инвестиционния и стопански климат, така че да се насърчи отново стопанската предприемчивост, да се създаде
среда, в която местните инвеститори не трупат банкови депозити, а отново инвестират в производства, услуги и в
работни места. Създаването на нови 250 000 работни места, каквато е целта на БСП, не е нереалистично, допълни
бившият финансов министър.
Според него, реалната инфлация е 25 %, а не 15 % каквито са официалните данни, а това се отразява драстично върху
потребителската кошница на българина.
economynews.bg
√ Износът на България пак расте
http://www.economynews.bg/%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5-news44025.html
През януари износът на България за ЕС се увеличава с 16.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на
2 млрд. лева, показват предварителни данни на НСИ.Основни търговски партньори на България са Германия,
Италия,Гърция, Румъния и Франция, които формират 70.8% от износа за държавите - членки на ЕС.Вносът на България от
ЕС за януари намалява с 2.9% спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 2.1 млрд. лв. по цени CIF. Найголям е стойностният обем на стоките,внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Унгария.Външнотърговското
салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за януари 2013 г. е отрицателно и е на стойност 52 млн. лева. По цени
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FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото е положителнои е в
размер на 29 млн. лева.
√ 16,8 млн. лв. спестени на бизнеса
http://www.economynews.bg/168-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-news43967.html
Правителството прие отчет за изпълнението към 31.12.2012 г. на Плана за действие за постигане на националната цел за
намаляване на административната тежест с 20% до края на 2012 г.
Към края на декември 2012 г. от 135 мерки са изпълнени 112 (83%), а частично са осъществени 20 (15%). Изпълнените
мерки водят до ежегодно спестяване на бизнеса на 16,8 млн. лв., което представлява намаление на административната
тежест в съответните закони с 16,3%.
Забавено изпълнение се отчита в ресорите на министерствата на земеделието и храните и на здравеопазването и на
Комисията за финансов надзор. В края декември 2012 г. част от мерките на МЗ и КФН са изпълнени в законодателната си
част, т. е. направени са необходимите нормативни промени съгласно сроковете на плана за действие, но не е създадена
техническа възможност за тяхното осъществяване поради липса на финансови средства.
Планът за действие за постигане на националната цел за намаляване на административната тежест с 20% до края на
2012 г. съдържа 135 мерки, разпределени в групи съгласно петкомпонентния модел за опростяването й. Групите са:
обмен на информация между институциите (събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса); подаване
на сведения по електронен и мрежов път; премахване на задължения за информиране; намаляване на честотата,
разработване на инструкции, опростяване на терминологията; комплексни мерки, които обхващат по няколко от
изброените видове действия.
За да бъде постигнато цялото планирано намаляване на административната тежест с 20%, частично изпълнените мерки
от плана се прехвърлят към приетия втори план за действие (2012-2014 г.) с нов срок за изпълнение – 31.12.2013 г.
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