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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Труд 
 
√ Експерти спорят за приходите в бюджета 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2088402 
Бюджетните приходи изостават, но проблемът може да бъде решен с актуализация на финансовата рамка. 
Пред БНТ вчера проф. Кръстьо Петков заяви, че страната ежедневно среща проблеми с плащанията и ще има нужда от 
заем от Международния валутен фонд, за да покрива задълженията си. 
“По отношение на състоянието на бюджета нещата далеч не са толкова зле. Дефицитът тази пролет е горе-долу същия 
като миналата година”, коментира в същото предаване Лъчезар Богданов от “Индъстри уоч”. 
Според Министерството на финансите към 30 април хазната е “на червено” с 286 млн. лв. при 217 млн. лв. на минус за 
същия период на м. г. Тогава бюджетът успя да се вмести в дефицит около 0,5% от БВП, което беше доста по-добро 
постижение от първоначално заложените 1,3%. Експертите смятат, че и тази година бюджетът може да бъде изпълнен, 
без да се стига до актуализация въпреки очакваното известно неизпълнение на приходите. Въпросът дали да се прави 
актуализация зависи от политическата воля на управляващите. 
“По принцип има две причини за актуализация на бюджета - политическа, когато има смяна на правителството и на 
политическите приоритети, и при проблеми със салдото, което може да се дължи или на неизпълнение на приходите, 
или на силен натиск върху разходната част”, обясни пред “Труд” финансистът и бивш зам.-министър на финансите 
Любомир Дацов. Според него актуализацията на бюджета по политически причини е елемент от нормалната 
политическа логика. 
“България няма ликвидни проблеми и заради стабилизирането на ситуацията в страната през последната година и 
половина тя може да взима заеми при сравнително ниски лихви”, заяви още Лъчезар Богданов. 
РАЗНОБОЙ ЗА ДЕФИЦИТА 
Експертите продължават да спорят какъв ще е размерът на очакваното неизпълнение на приходите тази година. 
Според Лъчезар Богданов от “Индъстри уоч” неизпълнението за момента не е толкова голямо. Финансистът Любомир 
Дацов обаче очаква то да достигне 700-800 млн. лева. 
Веднага след като зае поста, премиерът Пламен Орешарски заяви, че се очертава дупка в бюджета в рамките на 1 млрд. 
лв. 
В същото време прогнозата на служебното правителство бе за около 200 млн. лева. 
 
Вестник Сега 
 
√ И бизнесът поиска предсрочни избори и нова Конституция 
http://www.segabg.com/article.php?id=654405 
Предсрочните парламентарни избори изглеждат все по-неизбежни. На 11-ия ден от нестихващите граждански протести 
Българската стопанска камара, една от най-влиятелните работодателски организации, също свали доверието си от 
управляващите. "Това Народно събрание в тази си структура няма бъдеще", гласи представената вчера Позиция на БСК 
за актуалната икономическа и политическа обстановка в страната. В нея се посочва, че през следващите месеци 
депутатите трябва да изпълнят две важни политически задачи - да променят изборните правила, така че да избираме с 
мажоритарен вот народните представители, и да подготвят проект за нова Конституция. 
Според документа е важно партиите и гражданското общество да постигнат съгласие за разпускане на сегашното НС и 
провеждане на нов вот през май догодина заедно с изборите за Европарламента. Дотогава Народното събрание и 
правителството трябва да работят по публични пътни карти с ясни мерки за подобряване на бизнес средата и на 
жизнения стандарт на населението. "Искаме и точни индикатори за отчитане на напредъка - ако става дума за 
здравеопазване, да знаем каква ще е детската смъртност, ако е за пътища - колко километра второстепенни шосета ще 
бъдат построени и т.н.", обясни изпълнителният председател на БСК Божидар Данев.  
В пътните карти няма място за популистки ходове като замразяване на цени и наливане на държавни пари в закъсали 
предприятия, но задължително трябва да има мерки за разграждане на изкуствените монополи и за подобряване на 
регулациите за естествените, подчертава камарата. Бизнесът иска да се спре финансирането на партиите с пари на 
данъкоплатците. "Ние се издържаме с членски внос, нека и те правят същото", коментира Данев. БСК настоява още 
изпълнителната власт да бъде прочистена от партийни назначения, като за министри и зам.-министри се назначават 
само експерти, подкрепени от гражданското общество.  
В лична позиция председателят на БСК Сашо Дончев вчера лансира още по-радикални идеи. Той предлага да се 
сформира изцяло нов кабинет "Орешарски", в който премиерът сам да избере министрите си и в който изобщо да няма 
зам.-министри. Дончев предлага следващото Народно събрание да е Велико, за да приеме нова Конституция, а 
сегашното НС до изборите през май 2014 г. да работи в особен режим - председателят да свиква сесии само когато има 
готови проекти за обсъждане, депутатите да не получават заплащане, да се върнат на предишната си работа и да имат 
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право на платен отпуск и компенсация за пътни разходи, когато присъстват на заседания в парламента. Друга негова 
идея е мажоритарният вот да се разшири и българите сами да избират съдии и шерифи (полицейските началници) в 
своите райони, а референдумите да станат ежедневие. 
Според Сашо Дончев правителството с ограничен мандат трябва да свърши 4 важни задачи: да ликвидира течовете в 
бюджета, като прекрати всички проекти и програми с неясни цели; да насочи освободените средства към социалните 
системи - "за да се предотвратят обсъжданите в момента глупости относно новата роля на държавата, цените и т.н."; да 
подготви проект на бюджета за 2014 г., създаден единствено и само на базата на проекти с ясни цели, срокове и 
отговорници; да организира и проведе изборите за ВНС.  
"Сегашният политически модел е вреден за обществото, парламентът и правителството нямат нито капацитет, нито 
доверие", смята Дончев. Той посочи, че в България и демокрацията, и пазарната икономика са само имитация, затова 
приватизацията е грабеж, а крупен бизнес е само този, който е близо до управляващите. "В кризата няколко големи 
строителни компании получават 90% от всички обществени поръчки и са увеличили 4-7 пъти печалбите си, това е 
ненормално", допълни Данев. 
В ИКОНОМИКАТА 
БСК предлага радикално решение за гордиевия възел от бюрократични режими, които задушават бизнеса - в срок до 1 
април 2014 г. всяко министерство, всяка агенция, комисия или община да даде обосновка за въведените лицензи, 
разрешителни, удостоверения и уведомления и след тази дата всички режими, за които няма аргументи, да отпаднат 
автоматично. Освен това камарата настоява с акт на Министерския съвет да се забрани изрично събирането на такси, 
които не са предвидени в закон, защото в момента инспектори взимат от фирмите пари дори за да ги проверяват - 
например за чистота на басейна или пломба на товар. Друго искане е да се премахнат праговете за хонорари и цени на 
услуги на нотариуси, адвокати и други съсловни организации, защото определянето на минимални цени е форма на 
картел. 
 
econ.bg 
 
√ Финансовите министри от ЕС разединени в спасителните мерки за банките 
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0
%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8-
%D0%BE%D1%82-%D0%95%D0%A1-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8-
%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-
_l.a_i.449415_at.1.html 
Финансовите министри от Еврпейския съюз (ЕС) не успяха да се споразумеят, как да спасят затруднените банки в 
евентуални бъдещи кризи, предаде "Би Би Си". 
След почти 20 часа в режим на разговори в Люксембург, в събота, министрите все още са раздвоени по въпроса дали 
спестителите би следвало да плащат цената на един бъдещ спасителен план. Ситуацията ще бъде обсъдена и по време 
на среща на ръководителите на правителствата в ЕС в сряда. 
"Не се съмнявам, че ще бъде постигнато споразумение", заяви френският министър на финансите Пиер Московиси. 
Страните са раздвоени от това дали спасяването на Кипър трябва да бъде образец за бъдещи спасявания и дали загубите 
трябва да бъдат ограничени само до кредиторите на банките. 
От началото на финансовата криза през 2008 г., страните от целия ЕС "наляха" десетки милиарди евро в подкрепа на 
своите банки в затруднение. Проблемът се усложнява от факта, че повечето правителства в еврозоната разчитат на 
собствените си банки за средствата, от които се нуждаят. Това се промени през тази година, когато Кипър си осигури 
спасителен пакет, на стойност 10 млрд. евро от партньорите си от Европейския съюз (ЕС) и Международния валутен 
фонд (МВФ). 
По-рано тази седмица, министрите обсъдиха и насоки, за това как спешния спасителен фонд на еврозоната може да 
инжектира пари директно в банките. Фондът ще бъде в състояние да налее общо 60 млрд. евро в затруднените 
кредитори, но правителството на съответната страна, заедно с кредиторите и вложителите на банката, ще трябва да 
споделят тежестта на всяка помощ за оздравяване. 
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