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Вестник Пари 
 
√ Инфлационната спирала се отлага засега 
http://pari.bg/static/pdf/pages/05.pdf  
 
Бурният  растеж  на  нововъзникващите  пазари  като  Китай  и  Индия,  в  който  някои  анализатори  съзират  опасност  от 
прегряване,  доведе до  сериозен ръст на цените  там и  страхове от пренасяне на ефекта към останалата част от  света. 
Инфлацията  в  Европа  също  се  оказа  по‐висока  от  плановете  на  Европейската  централна  банка.  Като  се  добави  и 
поскъпването  на  енергийните  източници  и  храните  на  световните  пазари,  притесненията  от  инфлационна  спирала  в 
България изглеждат донякъде основателни. Редица други фактори обаче, които влияят на цените, не подсказват такава 
опасност. Поне не тази година. 
 
Инфлационни фактори  
Инфлационният натиск в България през 2011 г. се очаква да дойде основно отвън. Прогнозираното увеличение на цените 
на енергоносителите на международните пазари ще засегне не само енергоемките производства, но ще се пренесе и по 
цялата  верига  до  потребителите.  В  същото  време  поскъпването  на  храните  в  световен  мащаб  няма  как  да  подмине 
България. Това ще се отрази най‐вече на домакинствата с ниски и средни доходи, които харчат половината от приходите 
си за храна. 
 
На местна почва фактор за увеличението на цените е валутният борд. За разлика от страните, които са свободни да водят 
собствена  парична  политика,  Българската  народна  банка  няма  право  да  печата  пари  или  да  оттегля  ресурс  от 
икономиката, за да контролира лихвите ‐ те са резултат на пазарната логика. Това прави невъзможно да се влияе върху 
инфлацията чрез повишаване на лихвите например. 
 
Механизми за влияние 
Точно  от  този  механизъм може  да  се  възползва  Европейската  централна  банка,  ако  инфлацията  остане  висока.  Това 
послание разчете пазарът в изявлението на председателя Жан‐Клод Трише,  че инфлационният натиск в еврозоната се 
засилва.  Основната  причина  за  това  са  по‐високите  цени  на  енергийните  източници,  което  пък  е  резултат  от 
икономическия ръст в нововъзникващите държави. Средната инфлация в еврозоната през декември достигна 2.2%, като 
за първи път от две години насам прескочи заложения таван от 2%. От ЕЦБ побързаха да реагират с изявление, че „не е 
необходимо да се променят лихвените равнища в обозримо бъдеще”.  
 
 
Миналата седмица ЕЦБ остави основната лихва 1% и обяви, че засега не се предвижда ревизия на ставката. Преди ден 
Юрген Старк от ЕЦБ обаче посочи, че е рисковано лихвите да се държат ниски прекалено дълго, както и да се поддържа 
прекалено  висока  ликвидност.  Оттеглянето  на  ресурс  от  пазара  е  другият  механизъм  на  ЕЦБ  за  обуздаване  на 
инфлацията. Преди месец стана ясно, че засега тези намерения на банката се отлагат. 
 
Търсене и предлагане 
Балансът на търсенето и предлагането като възможна причина за инфлация едва ли ще изиграе някаква значителна роля 
в България през 2011 г., смятат наблюдатели. Няма причини предлагането като цяло да намалее. По‐високото търсене 
също  е малко  вероятно,  тъй  като ще  липсват  основните му  двигатели.  Безработицата  в  страната  остава  висока  и  без 
шансове  за  значителна  промяна.  През  2011  г.  не  се  очакват  и  големи  инвестиции.  Спокойно  можем  да  изключим  и 
другия източник на инфлационен натиск ‐ кредитирането,  тъй като банките прогнозират слаб ръст на заемите. Една от 
причините  за  това  е,  че  бизнесът  все  още  е  предпазлив  при  търсенето  на финансиране.  Ресурсът  пък,  който  банките 
привличат като депозити,  също няма да нарасне  значително  заради безработицата.  Хубавото на  кризата е,  че  според 
банкери  хората  избягват  и  да  теглят  парите  си,  тъй  като  все  още  не  са  убедени,  че  икономическата  ситуация  се  е 
стабилизирала. 
 
Числата говорят 
В макрорамката за 2011 г. правителството е заложило 1.8% инфлация. За 2010 г. националната статистика отчете ръст на 
цените от 4.4% към края на годината и средногодишна инфлация от 3%. Данните се доближават до прогнозираните от 
финансовото министерство числа. В доклада към бюджета за 2011  г. ведомството заложи инфлация от 4.5% в края на 
годината и 3.2% средно за периода. Причините за ръста на цените през миналата година са най‐вече поскъпването на 
петрола, по‐високият акциз върху цигарите и повишението на цените на храните 

 



На тези три фактора се дължат съответно 1.7, 1.3 и 0.84% от инфлационния натиск. В определени граници инфлацията е 
здравословна  за  икономиката,  тъй  като  стимулира  растежа.  Икономисти  определят  като  „добро”  поскъпването  в 
рамките на 2 до 2.2% за развитите икономики. За България полезна за икономиката се смята инфлация от 3.5‐4%. 
 
Отложен старт 
Инфлацията  в  Европа ще  започне да  се усеща още  тази  година  заради  скъпия петрол,  коментира Цветослав Цачев от 
„Елана  трейдинг”.  Като цяло обаче до края на 2011  г.  експертите не очакват инфлационна спирала  ‐ нито в България, 
нито в  глобален план. Въпреки това опасността от по‐значителен скок на цените остава в дългосрочен период заради 
наливането на ликвидност от централните банки и спасителните операции на финансовите пазари. Засега единствената 
спирачка  се  оказва  безработицата.  Колебливото  икономическо  възстановяване  прави  компаниите  предпазливи  при 
наемането на нови работници, така че през следващите месеци не може да се очакват радикални промени в заетостта. 
Икономистите  казват,  че  трудовият  пазар  реагира  с  неколкомесечно  закъснение  на  активизирането  на  бизнеса  и 
икономическия растеж. Това отлага и инфлационния риск. Вероятно за 2012 г. 
 
√ И КРИБ застана срещу закона за конфискация на имуществото 
http://pari.bg/static/pdf/pages/07.pdf  
 
Въпреки канонадата от  аргументи против проектозакона министерството не дадоха  сигнали,  че  са  готови на отстъпки 
Конфедерацията  на  работодателите  и  индустриалците  в  България  (КРИБ)  се  присъедини  към  обемния  вече  списък  с 
противниците  на  проектозакона  за  конфискация  на  незаконно  придобито  имущество,  подготвян  от  правосъдното 
министерство.  На  кръгла  маса  представители  на  КРИБ  и  други  организации  от  неправителствения  сектор  оповестиха 
мотивите си защо смятат проектозакона за твърде опасен и неефективен.  
 
Въпреки канонадата от десетки аргументи, които те представиха обаче, представителите на министерството не дадоха 
сигнали, че са готови за отстъпки по законопроекта. 
 
Твърдо „не” 
Китоловен  кораб  за  дребна  риба.  Грубо  противоконституционно  и  разрушително  за  бездруго  крехкото  доверие  в 
правосъдната система. Имуществена екзекуция. Жесток данък доход върху всичко без оригинални документи. Това бяха 
само малка част от доста силните и експресивни фрази, с които представителите на организациите описаха слабостите 
на законопроекта. 
 
От КРИБ са на мнение, че чуждестранният бизнес също може лесно да се окаже жертва на слабостите на законопроекта 
заедно с хиляди невинни семейства. Като тясно реваншистки пък определи законопроекта Петър Ганев от Института за 
пазарна икономика. „В мотивите е записано, че е време държавата да си вземе обратно заграбеното от хора и фирми 
през годините на прехода чрез приватизацията. Само дето не са записани и поименно кои са”, каза той. 
 
Министерство на мост 
От КРИБ призоваха министерството за съвместна работа, за да се изчистят проблемните моменти от закона. Заместник 
правосъдният министър Жанета Петрова обаче обясни, че те тълкуват текстовете съвсем погрешно, а медиите отразяват 
нещата едностранно. „Ние няма да се откажем от този проект. Този закон е пропорционален на реалността. Не можем 
да  оставим  ненаказани  хората,  които  20  години  са  трупали  незаконно  богатство”,  кате‐ горична  бе  тя.  По  думите  й 
обикновените  хора  нямало  от  какво  да  се  страхуват,  защото  нямало  да  се  гонят  нерегистрирани  доходи,  а  само 
нерегламентирани доходи и имоти, върху които не са плащани данъци.  
 
Не стана ясно обаче каква е разликата между двете, при положение че според закона не е нужна присъда и доказано 
престъпен произход на доходите и имуществото, за да бъдат отнети те в полза на държавата. 
 
 
Вестник Класа  
 
√ 140 депутати дадоха доверие на кабинета 
http://www.klassa.bg/site/pdf/file/0935.pdf     
Със  140  гласа  и  след  повторно  гласуване  със  ставане  от  място  кабинетът  „Борисов“  получи  вчера  вот  на  доверие  от 
парламента. „За“ бяха депутатите от ГЕРБ, “Атака“, независими и двама от хората на Яне Янев ‐ Дарин Матов и Димитър 
Колев. При повторния вот в залата присъстваха 214 депутати. От тях „против“ ‐ 60, а „въздържали се“ – 14. 
 
До повторното гласуване се стигна, след като от Коалиция за България се усъмниха в резултатите. След 8‐часови дебати 
поименно  и  прави  депутатите  гласуваха  вота.  При  ръчното  броене  се  установи,  че  в  залата  е  имало  226  народни 
представители. От тях срещу кабинета ‐ 72 депутати, а „въздържали се“ – 13. След вчерашния вот от хората на Яне Янев 
отпаднаха още двама и така лидерът на РЗС остана с общо пет човека в парламента.  
 
За  разлика  от  предишния  вот  на  недоверие  срещу  кабинета,  когато  правителството  блестеше  с  отсъствието  си,  в 



четвъртък  всички  министри  начело  с  премиера  Бойко  Борисов  бяха  в  залата.  Министър‐  председателят  напусна 
пленарната зала преди повторното гласуване. 
 
Ден по‐рано, на заседанието на кабинета, премиерът Бойко Борисов поръча на министрите да си напишат домашното и 
те  го  послушаха.  Така  разискванията  по искания  вот  на  доверие  започнаха  с  отчитане от  пленарната  трибуна  на  вече 
постигнати и все още предстоящи успехи. „Цвят” даваха предимно репликите на депутати от опозицията, двама от които 
– Драгомир Стойнев от Коалиция за България и Емил Василев от РЗС – бяха изгонени за непристойно поведение. Докато 
говореше от  трибуната,  Стойнев  влезе  в  спор  за  пенсиите  с  премиера Борисов,  не  се  вслуша  в  предупрежденията  на 
председателстващата  заседанието  Цецка  Цачева  и  в  крайна  сметка  бе  отстранен  от  залата.  Василев  пък  се  опита  да 
лисне  чаша  с  вода  в  лицето  на  бившия  си  съпартиец  Тодор  Великов,  докато  последният  говореше  за  финансови 
зависимости в РЗС,  инициирани от Яне Янев.  В  края на дебата Цачева върна в  зала Драгомир Стойнев,  за да  гласува.  
Очаквано,  най‐остри  в  критиките  си  към  политиката  на  правителството  и  отчетите  на  министрите  бяха  депутатите  от 
левицата.  Остри  упреци,  обаче  не  липсваха  и  в  изказванията  на  народни  представители  от  ДПС  и  Синята  коалиция.  
„Нито  едно  правителство  в  последните  20  години  не  е  предприело  такъв  широк  кръг  реформи.  Мерките,  които 
прилагаме,  за  да  разрушим  кръгове  на  интереси,  които  години  наред  забогатяваха,  пораждат  съпротива  и  реакция 
срещу  правителството  и  министър‐председателя.  Целта  е  да  се  възстанови  статуквото  от  последните  години",  каза  в 
началото премиерът Бойко Борисов пред депутатите. 
 
 
БСП: Тук да не е семинар за детски учителки? 
 
 
Обречени сме да успеем, заяви депутатът от ГЕРБ Снежана Дукова. "Не очаквах, че ще откриете вота с кинопреглед от 
началото на 70‐те години. Не сме на семинар за детски учителки. Тук сме, защото шефът на митниците е обвиняван, че 
прикрива  корупцията,  а  вътрешният министър не намери време да даде отговор вярно ли е  това вече две  седмици", 
репликира депутатът от левицата Петър Курумбашев. 
 
„Вотът на доверие е за цялостната политика на правителството, явно контрабандата е част от нея. Господа управляващи, 
върнете парите от контрабандата, те не са за избори. Вотът е за цялостната политика, но в нея влиза ли отделният човек? 
Какво  направихте  за  него?  Абсолютно  нищо.  И  какъв  Шенген?!  Вие  едни  болни  биволи  не  успяхте  да  спрете  на 
границата", продължи още по‐остро левият Драгомир Стойнев.  
 
„Изправяме  се пред  хитра,  но далеч не смела процедура. Процедурата блокира според видни конституционалисти  за 
цели  6  месеца  възможността  за  други  вотове.  Какво  гарантира,  че  след  половин  година  няма  да  направите  отново 
същото?“, попита от трибуната Лютви Местан от ДПС. 
 
 
Десните се въздържат 
 
Вот "въздържали се" ни дава възможност да върнем доверието си към правителството, когато започне политиката, която 
очакваме от него.  
Това каза лидерът на ДСБ и съпредседател на Синята коалиция Иван Костов. Тръгнете в тази посока и ще ви подкрепим, 
призова  той.  Тогава ние можем да поемем отговорност, можем да ви браним,  за разлика от други  хора,  които могат 
само да аплодират, можем да се справим с атаки, заяви още Костов. 
 
Синята коалиция не може да гласува против правителството, защото то е много по‐добро от това на тройната коалиция, 
но има резерви по водената политика, каза той. „Аз не виждам сблъсък на идеи тук. Виждам задкулисна игра, направена 
от мафиоти и тази интрига се превръща в политическа тема ‐ включи се лидерът на "Атака" Волен Сидеров. Този вот сега 
ще сложи край на тези нечисти удари, политическо говорене и действие, добави лидерът на „Атака“. 
 
 
 
√ Бързоразвиващите се икономики изпреварват Г‐7 до 2020 г. 
http://www.klassa.bg/site/pdf/file/0935.pdf  
Най‐големите бързоразвиващи се пазари от формата Е‐7 (Китай, Индия, Бразилия, Русия, Индонезия, Мексико иТурция) 
ще надминат настоящите лидери от групата Г‐7 (САЩ, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада) до 
2020 г. Това сочи изследване на консултантска компания Pricewaterhouse Cooper's. В следващото десетилетие Китай ще 
изпревари САЩ като първа икономическа сила, а до 2050 г. Индия има шанс да стане втора икономика. Oсвен Г‐7 и Е‐7, в 
изследването  са  включени  и  Нигерия,  Виетнам,  Южна  Африка,  Аржентина,  Саудитска  Арабия.  Изчисленията  са 
направени с оценка на БВП, изчислен по т.нар. метод на Паритета на покупателната способност (ППС ‐ Purchasing Power 
Parity,  PPP).  Чрез  РРР  се  изравнява  покупателната  способност  на  отделните  валути  при  елиминиране  на  разликата  в 
цените между страните. Индикаторът служи за измерване на стандарта на живот и обемите на износ и внос. През 2007 г. 
БВП на формата Г‐7, измерен по метода PPP, е бил 60% по‐голям от този на Е‐7. Но до 2010 г. тази разлика се е стопила 
до 35%. 



Според прогнозата между 2020  г. и 2030  г. бързоразвиващите се пазари ще  генерират стоки и услуги с 44% повече от 
произведените в индустриализирания свят. Нещо повече ‐ в близките 40 години обемът на БВП на Е‐7 ще бъде двойно 
по‐голям от  този на  Г‐7. Основни двигатели  за  растежа ще  са Китай и Индия. Освен  това  в  Топ 20 ще влязат и Южна 
Африка и Австралия, докато Нигерия и Виетнам ще са под номер 13 и 14 до 2050 г. Великобритания ще се задържи в Топ 
10. 
Според другия основен индикатор, използван в проучването на PwC ‐ пазарните валутни курсове (market exchange rates 
(MER), изпреварването от страна на бързоразвиващите се държави спрямо развитите ще става с по‐бавна скорост. Китай 
ще  надмине  САЩ  преди 2035  г.,  а  Е‐7 ще  надминат  Г‐7  до  2040  г.  Индия ще  си  извоюва  третото  място  в  световната 
ранглиста,  като  мине  Япония.  БВП,  измерен  по  метод MER,  e  по‐добрият  индикатор  що  се  отнася  до  размера  на 
икономиката от бизнес гледна точка в краткосрочен план.  
 
В следващите 40 години Е‐7 ще произвежда с 64% повече стоки и услуги от най‐развитите седем държави. В момента те 
са едва 36% от размера на Г‐7. До 2020 г. обаче икономиката им ще расте до 70 на сто от тази на западния свят, а до 2032 
г. ще я изпревари. Според измерването на БВП чрез MER Бразилия и Русия ще задминат Германия, а Мексико ще влезе в 
Топ 10, на седма позиция. Индонезия също ще се присъедини към 10‐те най‐големи икономики, избутвайки Франция. До 
2050 г. Нигерия и Виетнам имат потенциала да влязат в Топ 20. 
 
И при двата варианта – и БВП измерен в PPP, и в MER, конкуренцията на мултинационалните компании от развиващите 
се  пазари  ще  се  засилва  и  ще  се  насочва  към  производството  и  някои  услуги.  От  друга  страна,  експертите  от  PwC 
посочват,  че  силният  ръст  на  потреблението  в  Е‐7,  свързан  с  увеличаването  на  средната  класа,  ще  предостави  нови 
възможности за западните компании да се позиционират там. 
 
 
 
√ Германия потвърди ветото си срещу приемането ни в Шенген 
http://www.klassa.bg/site/pdf/file/0935.pdf  
 
Германия  заяви  вчера,  че  ще  продължи  да  се  противопоставя  на  присъединяването  на  България  и  Румъния  към 
Шенгенската зона, докато двете страни не елиминират притесненията, породени от съществуващата корупция, съобщи 
АФП. Букурещ и София "направиха огромни усилия да изпълнят техническите изисквания на Шенген. 
 
Тези  усилия  заслужават  похвала",  добави  вчера  германският  вътрешен  министър  Томас  де  Мезиер  на  неформална 
среща  на министрите  на  правосъдието  и  вътрешните  работи  на  ЕС  в  Будапеща.  "В  същото  време  има  недостатъци  и 
критики спрямо правосъдната система и корупцията в двете страни", добави той. 
 
"Според  нас  е  важно  тези  два  аспекта  (техническият  и  политическият)  да  бъдат  свързани  и  да  се  имат  предвид  при 
вземане на решението", каза още Де Мезиер, настоявайки, че за България и Румъния е "твърде рано" да се присъединят 
към Шенгенското пространство в настоящия момент. "Румъния е изпълнила и продължава да изпълнява задълженията 
си за присъединяване към Шенген и няма доказателства, че ако веднъж се присъедини към зоната, ще има рискове с 
нелегалната имиграция",  заяви по‐рано румънският президент Траян Бъсеску на среща с акредитираните посланици в 
Букурещ, цитиран от Hot‐News.ro.  Той добави,  че в  съюз на демократични държави като ЕС трябва да бъдат спазвани 
правилата, приети единодушно от членовете му. 
 
 
"Ние искаме само едно нещо ‐ присъединяването към Шенген да бъде основано на правилата на съюза, установени от 
Лисабонския  договор",  подчерта  румънският  президент.  Предишния  ден  унгарският  министър  на  вътрешните  работи 
Шандор  Пинтер,  чиято  страна  председателства  ЕС,  заяви,  че  Румъния  е  по‐близо  от  България  до  изпълнение  на 
условията за присъединяване към Шенген, съобщи БНТ. Това е станало ясно след заседание в Брюксел на 14 януари на 
експерти  относно  подготовката  на  двете  страни.  "С  България  все  още  има  технически  проблеми",  каза  Пинтер, 
добавяйки,  че  ново  заседание  на  експертите  ще  се  състои  на  28  януари  в  белгийската  столица.  Той  изключи 
възможността за отделно приемане на двете страни. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ 200 млрд. доходи без платени данъци 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2011‐01‐21&article=354787  
    
Доходи между 50 млрд. и 200 млрд. лв. от дейности в страната  (между 10% и 40% от националния доход), както и 30 
млрд. лв. от дейности в чужбина са нерегистрираните доходи. Върху тези суми не са плащани данъци,  сочат данни за 
последните  15  г.  на  Институт  "Отворено  общество".  Това  обяви  адвокат  Борислав  Боянов  от  Конфедерацията  на 
работодателите  и  индустриалците  в  България  (КРИБ)  на  дискусия  за  законопроекта  за  отнемане  на  имуществото, 
придобито от престъпна или незаконна дейност. Законът съдържа сериозни недостатъци и приемането му ще доведе до 
негативни  последици,  заявиха  представители  на  КРИБ,  Българската  търговско  промишлена  палата  (БТПП)  и  Висшият 
адвокатски съвет. Според работодателите, новият закон позволява злоупотреба с власт, ще създаде стрес и несигурност 



в бизнеса. Отнемане на имущество преди влизане в сила на присъда, ще хвърли съмнение върху нейната справедливост, 
заявиха от КРИБ. Бяха изнесени данни, според които отнетото от комисията "Кушлев" имущество за периода 2006‐2009 г. 
е едва 3,4% от бюджета на комисията и едва 0,2% от наложените обезпечения. Според председателя на БТПП Цветан 
Симеонов,  комисията  работи  за  себе  си,  откъсната  от  останалите  органи,  а  проектозаконът  дава  възможност  за 
"подборен  отстрел".  Законопроуктът  не  се  прицелва  срещу  хората,  които  честно  изкарват  парите  си,  обясни  зам.‐
министърът на правосъдието Жанета Петрова. Той цели да лиши престъпността от печалбата, която генерира, подчерта 
зам.‐министърът. 
 


