
 

 
 
 
Асоциация на индустриалния капитал в България 
 
Вестник Класа 
 
√ "Булгаргаз" иска природният газ да поскъпне с над 15% от 1 юли 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/206551_%22%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%
D0%B7%22+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8
F%D1%82+%D0%B3%D0%B0%D0%B7++%D0%B4%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%8A%D0%BF%D0%BD%D0%
B5+%D1%81+%D0%BD%D0%B0%D0%B4+15%25+%D0%BE%D1%82+1+%D1%8E%D0%BB%D0%B8 
Природният газ да поскъпне с 15,73% от 1 юли тази година, поиска „Булгаргаз“ в заявлението си до Държавната комисия 
за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), депозирано чрез Българския енергиен форум във вторник. Газовото 
дружество настоява цената на синьото гориво да скочи със 109,95 лв. за 1000 кубически метра и от 699,10 лв. да 
достигне 809,05 лв. на кубик без ДДС и акциз. 
Държавната компания сочи три причини за поскъпване на синьото гориво. Първата е ръстът на курса на долара през 
второто тримесечие на 2012 г. до цена 1,477 28 лв. за 1 долар. А също така очакваните по-високи котировки през третото 
– 1,551 58 лв. за долар. Втората причина е „несбъдването на параметрите от доклада на ДКЕВР при определяне на 
цената на газа за второто тримесечие и реално необходимостта от по-високи приходи от получените при прилагането на 
утвърдената цена от 699,10 лв. за 1000 куб. м без ДДС и акциз“, пише още в съобщението, качено на сайта на 
дружеството. Третата причина е необходимостта да се натрупа и съхранява резерв от 148,5 млн. куб. метра газ в 
хранилището в Чирен за следващия отоплителен сезон. „В случай че това бъде отложено (което би увеличило риска за 
доставките през зимата на 2013 г.), пределната цена би била 766,73 лв. за куб. метър без акциз и ДДС“, предупреждават 
от газовия монополист. 
„Увеличаването на цената на природния газ ще се отрази зле на българската икономика“, заяви за „Класа“ Васил Велев, 
председател на Асоциацията на индустриалния капитал у нас. Той изрази надежда, че ДКЕВР няма да приеме ръстът на 
цената на синьото гориво да е толкова висок. Велев каза още, че асоциацията ще обяви своята позиция на общественото 
обсъждане на искането на „Булгаргаз“. „Ако цената е еднаква за всички, това не води до загуба на 
конкурентоспособност. Проблемът е, че в нашата страна цената на газа не е сред ниските. А увеличението й е 
съпроводено с ръст на електроенергията. В условията на възобновяващата се криза това не е никак добра новина за 
българския бизнес“, категоричен е председателят на асоциацията на индустриалците. Той прогнозира, че следващото 
тримесечие ще станем свидетели на още по-слабото представяне на българската икономика. 
„Защо, след като цената на природния газ се контролира от ДКЕВР по определена формула, никой не я е виждал“, 
попита Велев. Той потвърди предложението на асоциацията държавният регулатор да публикува всяка седмица 
прогнозната цена на синьото гориво на база на курса на долара и цената на суровия петрол. Така според него бизнесът 
ще е наясно дали предстои поскъпване или не и ще взема информирани решения за своето бъдеще. 
От „Булгаргаз“ предупреждават, че в новата, по-висока цена не е включен „недовзетият приход на компанията от 
предходни периоди“. И припомнят, че през 2011 г. дружеството е отчело загуба в размер на 73,2 млн. лв., а през 2010 г. - 
37,392 млн. лв. Тогава правителството реши да не вдига рязко цената на природния газ, за да не бъдат изправени пред 
фалит българските производители. Държавната фирма предупреждава също, че „оперативната загуба към 30 април 2012 
г. е в размер на 101,821 млн. лв.“.  
Само от начисляването на ДДС цената на природния газ ще скочи с 161,81 лв. и ще достигне 970,86 лв. за кубик. Отделно 
от това от 1 юни тази година върху синьото гориво се начислява и акциз, който е 10 стотинки на гигаджаул за природен 
газ за стопански нужди. Без налог е само синьото гориво за битови нужди. 
Обещаното от „Газпром“ поевтиняване от 1 април се отлага за 15 ноември тази година, съобщи министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на балкански енергиен форум в „Радисън“ в понеделник. Тогава е 
крайният срок за подписване на окончателното инвестиционно решение на нашата страна за газопровода „Южен 
поток“.  
„По „Южен поток“ все още има отворени въпроси между акционерите. В момента уточняваме тези отворени въпроси. 
Когато подпишем окончателното инвестиционно решение на 15 ноември, ще получим отстъпката от 11,1%, която ще 
бъде изчислявана от 1 април 2012 г.“, обясни министърът. По думите му разликата между цената, на която купуваме 
синьо гориво сега, и тази, която ще получим в резултат на отстъпката на „Газпром“, формира сума, равна на 115-120 млн. 
долара.  
 
Вестник Сега 
 
√ Българските износители са в капана на стагнацията в ЕС 
http://www.segabg.com/article.php?id=604092 

http://www.klassa.bg/news/Read/article/206551_%22%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B7%22+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%B3%D0%B0%D0%B7++%D0%B4%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%8A%D0%BF%D0%BD%D0%B5+%D1%81+%D0%BD%D0%B0%D0%B4+15%25+%D0%BE%D1%82+1+%D1%8E%D0%BB%D0%B8
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През първите четири месеца на 2012 г. общият износ (към ЕС и към трети страни) от България се свива с 1.7% спрямо 
този период на предходната година, сочат последните данни на НСИ. Спадът за четиримесечието се дължи най-вече на 
слабите януари и февруари, когато износът отчете минуси съответно с 10 и с 1.6%. С 2% пък е намалял износът на 
България за трети страни през първите четири месеца на годината. С най-голямо значение за спада на износа към 
външни страни е 18-процентното намаление на експорта към Турция, която е един от основните търговски партньори на 
България. Двуцифрен спад има и в експорта към друг наш основен партньор - Сърбия. За първите четири месеца НСИ 
отчита сериозен ръст на общия внос - почти 10% спрямо същия период на предходната година.  
Намаляването на износа се дължи на стагнацията както на европейския, така и на световния пазар, смята Васил Велев, 
председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Според него данните след юни ще бъдат по-лоши, 
защото се задава криза на световния пазар. Евентуално раздвижване на пазара се очаква през септември.  
Основната причина за спада при износа е, че икономиката в Европа замръзна, каза за "Сега" икономистът Георги 
Ангелов. Той отчита и че намалението за първото четиримесечие е най-вече заради изключително слабия януари. 
Оптимистично е това, че през последните 2 месеца динамиката е положителна, смята икономистът. Той не се нае да 
прави прогнози за следващите месеци, защото развоят на ситуацията както в Гърция, така и в Испания може да обърне 
икономическия сценарий на 360 градуса. 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Класа 
 
√ Износът наби спирачки, вносът скача с близо 10% 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/206499_%D0%98%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8A%D1%82+%D0%BD%D0
%B0%D0%B1%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%B2%D0%BD%D0%BE%
D1%81%D1%8A%D1%82+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0+%D1%81+%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE+1
0%25 
Износът, който бе основният двигател на икономиката в годините след кризата от 2008 г., наби спирачки. Това се 
потвърди и от предварителните данни на НСИ, публикувани на сайта на института. През първите четири месеца на 2012 
г. от България общо са изнесени стоки на стойност 12,291 млрд. лв, което е спад с 1,7% спрямо същия период на 
миналата година. През април общият износ е 3,2 млрд. лв. и се увеличава с 2,5% спрямо същия месец на предходната 
година. В същото време вносът скача с 9,8% за първите четири месеца на годината до 15,4 млрд. лв. Само през април 
скача с 11,2% спрямо година по-рано до 4,2 млрд.  
Така общото ни външнотърговско салдо е на минус и набъбва до 3,125 млрд. лв., което е 1,592 млрд. лв. повече от 
януари - април 2011 г. Като се елиминират разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки, салдото за периода 
също е отрицателно и възлиза на 2,376 млрд. лева. Само за април то е -991,1 млн. лв и -773,3 млн., като се махнат 
разходите за застраховка.  
От началото на годината на месечна база най-много се е понижил износът през януари – тогава той намаля с 10%. През 
февруари този спад бе намален до -1,6% и мина в ръст през март с 1,9 на сто. През април общият експорт на страната се 
покачва с 2,5% спрямо същия април 2011 г. Вносът и от ЕС, и от трети страни пък устойчиво расте с двуцифрен темп от 
началото на годината. През периода януари - април 2012 г. износът на България за трети страни намалява с 2% спрямо 
съответния период на предходната година и е в размер на 4,9 млрд.  
Основните ни търговски партньори са Турция, Китай, Русия, Сърбия, Република Македония и Обединените арабски 
емирства, които формират 50,6% от износа за трети страни. Значително нараства износът за Обединените арабски 
емирства, Канада, Сирия и Бразилия, докато най-голям спад е отчетен при износа за Сингапур, Индия, ЮАР и Иран. През 
април 2012 г. износът за трети страни намалява с 5,0% спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 1,2 
млрд., отчита статистиката. Към ЕС пък експортът намалява с 1,5 на сто за януари-април спрямо същия период на 
миналата година.  
Вносът на България от трети страни за първите четири месеца на 2012 г. се увеличава с 13,3% и набъбва до 6,5 млрд. 
Най-голям ръст бележи вносът от Перу, Босна и Херцеговина и Бразилия, а най-голямо намаление се наблюдава при 
вноса от Казахстан, Израел и Украйна. 
През април 2012 г. вносът ни от трети страни нараства с 22,2% спрямо същия месец на предходната година до над 1,9 
млрд. лева. 
 
Вестник Капитал daily 
 
√ Вносът показва първи сигнали на раздвижване на икономиката 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/06/11/1844264_vnosut_pokazva_purvi_signali_na_razdvijvane_na/ 
Ръстът на вноса вече устремено изпреварва този на износа. Увеличение има при покупката на необработени материали 
и машини, т.е. на инвестиционни стоки, което е сигнал, че българската икономика започва да се раздвижва. Това 
показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) за търговията на България с трети страни 
към края на април. 
Ези... 
Вносът на страната продължава да расте с двуцифрени темпове и в края на април. Според икономистът от Industry watch 
Георги Стоев фактът, че увеличението е предимно на инвестиционни стоки, е сигнал, че икономиката започва да се 
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раздвижва. Продължаващият внос на суровини и машини според него говори, че инвестициите на бизнеса малко или 
много започват да се възстановяват, въпреки че данните за вноса леко се разминават с изнесените от статистиката данни 
за натрупаните в страната капитали. Според Стоев като цяло данните за вноса показват, че доверието в икономиката се 
възстановява макар и не експлозивно. 
"Още е малко рано да се каже дали инвестициите на бизнеса наистина се увеличават, но данните за износа може да 
означават, че той най-малкото трупа запаси", посочи и Петър Чобанов от Института за нов икономически напредък. 
Според него данните може да са сигнал и за по-високото потребление, което според него се посъживи около 
великденските празници. 
Трябва да се отчете и фактът, че наскоро и от Националната агенция за приходите отчетоха извънредно съживяване на 
оборотите през март. А данните на Българската народна банка за платежния баланс за първото тримесечие на годината 
показваха известно забавяне в процеса на изтичане на капитали от страната. БНБ дори отчете по-висок приток на 
чуждестранни инвестиции, които общо за 12-те месеца до март надхвърляха 1.6 мрлд. евро по предварителни данни. 
Така общо през април вносът расте с 11%, като той е по-силен от страните извън ЕС - над 22%, а от ЕС се увеличава с 3.1%. 
Общо за четирите месеца от началото на годината показателят расте с 9.8%. 
Тура... 
В същото време обаче износът очаквано отчита минимален ръст и през април той е 2.5% на годишна база. Причината е 
по-слабото представяне на експорта за трети страни (извън Европейския съюз), за които са изнесени 5% по-малко стоки 
спрямо година по-рано. Най-голяма тежест за този резултат има спадът в износа за Турция, която е сред топ пет на 
търговските партньори на България. По данни на статистиката той е намалял със 17%. По-слабо представяне има и 
износът за Сърбия за сметка на Китай и Русия. В същото време обаче износът за ЕС се представя по-добре - според 
данните на НСИ през април той расте със 7.8% на годишна база. 
За първите четири месеца на тази година обаче износът продължава да се свива, макар и с минималните 1.7%. Това се 
дължи най-вече на изключително слабите първи два месеци на годината - януари и февруари. 
...и равносметката от тях 
Така общото търговско салдо за периода януари - април вече е отрицателно с 2.4 млрд. лв., което е три пъти над нивото 
отпреди година. Това е най-големият дефицит от три години насам, като икономистите очакват ножицата между вноса и 
износа да продължи да се отваря до края на годината. Това, разбира се, ще има своята тежест за растежа на брутния 
вътрешен продукт в обратна посока и в същото време ще окаже натиск на текущата сметка, а оттам и на цялостния 
платежен баланс. Според експертите подобен дефицит няма да е проблем, стига ситуацията в Европа да не се влоши 
драстично и така да попречи допълнително на инвестициите към страната, които са един вид буфер на изтичащите 
средства в резултат на вноса. 
 
 
 


