
 

 
 
 
 
Асоциация на индустриалния капитал в Бългaрия 
 
Българско национално радио 
 
√ Васил Велев: Проблемът у нас е със заетостта  
http://bnr.bg/sites/horizont/Shows/Current/NeshtoPoveche/economics/Bulgaria/Pages/1508Velev.aspx 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев е на мнение, че е добре бюджетът на 
държавата за следващата година да бъде обсъден до края на август и да се свика заседание на Тристранния съвет. Има 
редица въпроси, брадясали въпроси, които като че ли и това правителство няма да реши. Например как се 
определят таксите у нас, каза Велев и даде пример предприятие, което плаща 80 000 лева за контейнер за смет, който 
се извозва 6 пъти в годината. 
На въпрос дали е популизъм да се вдигат пенсии и заплати преди изборите, Велев обясни, че сега има преговори между 
синдикати и работодатели за договаряне на минималните осигурителни прагове. До 22 август трябва да приключат 
тези преговори. Доходите се покачват в реалния сектор. По ръст на доходите сме в първата тройка въпреки 
кризата. Проблемът е в заетостта. Безработицата продължава да расте. Кой знае защо статистиката не 
оповестява процента на обезкуражените. С тях процентът на хора, които не се трудят, става 20. 
Производителността се повишава, но по-бавно, отколкото растат доходите, е мнението на Васил Велев. 
Чуйте интервюто в звуковия файл. 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Класа 
 
√ Намаляват административната тежест за бизнеса с 271 мерки 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/210380_%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%
82+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD
%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%B7%D0%B0+%D0%B1%D0%B8%D0%B7
%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0+%D1%81+271+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8 
С 271 мерки се намалява административната и регулаторната тежест за бизнеса, е записано в   план, изготвен от Съвета 
за административна реформа. Документът е качен на портала за обществени консултации strategy.bg в сряда и до  29 
август щe тече съгласуването по него. Срокът за изпълнение на мерките е  30 октомври 2012 г.  В съобщението е 
записано, че част от  мерките са  по предложение на представители на неправителствени, браншови и работодателски 
организации, публикации и коментари в медиите.  
Близо 750 регулаторни режима тормозят бизнеса, стана ясно през февруари тази година, когато  Съветът за 
административната реформа одобри  инициатива за премахването, опростяването и намаляването на 
административните пречки. 
В плана, който е публикуван в портала,  се предвижда да отпаднат 45 услуги, да се намалят  необходимите документи за 
ползване на 88 административни услуги.  Планува се да се премахне  изискването за представяне на удостоверение за 
актуално състояние в над 30 нормативни акта, както и намаляване на сроковете за предоставяне на 59 услуги. Включено 
е и създаване на електронен регистър за 17 услуги, както и обмен на информация по служебен път за 30 услуги.  
Klassa.bg припомня, че през май Съветът разпрати  писма до работодателските организации и до фирми, с които ги 
попита кои са административните пречки пред бизнеса и как да се създаде по-добра среда.  От съвета попитаха кои 
регулаторни разходи и степента на държавна намеса трябва да бъдат намалени. Както и как според тях трябва да се 
„намали административната тежест и да се облекчат процедурите, включващи намаляване броя на документите и 
сроковете за предоставяне на услугата“. Проверка на  вестника тогава  показа, че инициативата се приема добре от 
работодателските и браншови организации.  
 
√ Акцизът на дизела скача с 15 лв. през 2013 г. 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/210348_%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D1%82+%D0%BD%
D0%B0+%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B0+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0+%D1%81+15+%D
0%BB%D0%B2.+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7+2013+%D0%B3. 
Ден, след като финансовият министър Симеон Дянков обяви, че данъците остават непроменени през 2013 г., той 
коригира позицията си. Догодина акцизът на дизеловото гориво ще се увеличи с 15 лв. На 1000 литра – от 630 на 645 лв. 
Скокът е заложен в графика за поетапно увеличение на акциза на горивата, договорен с Европейската комисия. До края 
на 2013 г. България трябва да достигне минималните нива в ЕС.  
„Това е нещо, което е подето преди доста години, преди ние да сме влезли на власт. То е задължително, няма как да се 
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промени. Следователно, там ще има промяна. Но това е въпрос на под една стотинка, така че не е определящо за 
общата тема дали това правителство смята да прави промяна в акцизната си данъчната политика в Бюджет 2013. 
Отговорът е – „не, не смятаме да правим каквито и да било промени”, обясни финансовият министър пред Нова 
телевизия. 
Реално литър дизелово гориво на колонките ще поскъпне с 1-2 стотинки повече, от прогнозираното от Дянков, защото, 
след като се начисли акциза, се налага и ДДС. Така поскъпването само в резултат на вдигането на налозите ще достигне 
общо 2-3 стотинки. 
 
√ Троен ръст на преките инвестиции в България до 221,4 млн. евро 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/210351_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD+%D1%80%D1%8A%D1%81%
D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5
%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8
%D1%8F+%D0%B4%D0%BE+221%2C4+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE 
Троен ръст на преките инвестиции в България през първото полугодие на 2012 г., сочат предварителните данни на БНБ. 
От началото на годината до края на юни те възлизат на 221,4 млн. евро, което е 0,6% от БВП, докато година по-рано за 
същия период са били 63,2 млн. евро или 0,2% от БВП, информират от националния трезор. 
Привлеченият през януари – юни 2012 г. Дялов капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти 
във/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания от/по сделки с недвижими имоти в 
страната) възлиза на 422,1 млн. евро. Той е по-висок със 115,9 млн. евро от дяловия капитал, привлечен през същия 
период на 2011 г. (306,2 млн. евро). 
Постъпленията от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти за периода възлизат на 122,9 млн. евро при 
98,1 млн. евро за януари – юни 2011 г. 
За януари – юни 2012 г. нетният Друг капитал (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно 
участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е отрицателен, в 
размер на -235,3 млн. евро, при отрицателен в размер на -289,6 млн. евро за 
януари – юни 2011 г. 
Реинвестираната печалба за първите шест месеца на 2012 г. (представляваща частта на нерезидентите в 
неразпределената печалба или загуба на предприятието) се оценява на 34,5 млн. евро, при 46,6 млн. евро за същия 
период на 2011 г. 
По държави, най-големите преки инвестиции в страната за първото полугодие са на Нидерландия (163 млн. евро), 
Швейцария (122,5 млн. евро) и Русия (68,9 млн. евро). Най-големите нетни отрицателни потоци за периода са към 
Германия (-284 млн. евро) и Великобритания (-77 млн. евро). 
По отраслова структура най-големи нетни постъпления за периода януари – юни 2012 г. има отрасъл Производство и 
разпределение на електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода (136,2 млн. евро). Най-големите нетни 
плащания за отчетния период са в отрасъл Преработваща промишленост 
(-260,1 млн. евро). 
Преките инвестиции в чужбина за първите шест месеца на годината се увеличават със 84,9 млн. евро, при увеличение в 
размер на 64,6 млн. евро за януари – юни 2011 г., показват още предварителните данни. 
 
Вестник Труд 
 
√ Атанасова се опъва на Дянков за ДДС 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1506743 
Здравната министърка Десислава Атанасова ще продължи да се бори за по-нисък ДДС върху лекарствата. Това заяви 
самата тя. 
Ден по-рано вицепремиерът и финансов министър Симеон Дянков бе категоричен, че ведомството му няма да допусне 
диференциране на ставката, въпреки че всяка година преди бюджетната процедура се появяват такива идеи. Той 
добави, че точно страните, които в момента са във финансов колапс, имат диференциран ДДС. 
"Продължават преговорите за по-нисък данък върху лекарствата, все още се подготвят разчетите за бюджетна 
процедура 2013", категорична бе Атанасова. Тя подчерта, че е обосновала "достатъчно добре предложението си", и то с 
факта, че намалението ще се отрази пряко на пациентите. Както и на здравната каса, която плаща с парите от нашите 
осигуровки лекарствата за домашно лечение и медикаментите в болниците. 
"Да видим дали Атанасова ще надделее над Дянков и дали ще помогне това, че е от "тежката артилерия", коментираха 
вчера пред "Труд" лекари и експерти по лекарствена политика.12 общински болници ще се преструктурират в такива за 
долекуване и в медицински центрове. Това ще стане с пари от оперативната програма "Регионално развитие", които 
вчера под формата на чекове раздаде министърката. Болниците в Малко Търново, Тервел, Ген. Тошево, Годеч и Котел 
ще се превърнат в медицински цетрове. Тези в Разлог, Етрополе, Свиленград, Тетевен, Тутракан, Бяла и Омуртаг стават 
болници за долекуване (т. е. след изписването след операция и стабилизиране на пациента след остро състояние в тези 
звена ще продължават лечението му). 
Атанасова даде пари на националната болница по онкология в София, на Александровска и на "Св. Марина" за купуване 
на онкологична апаратура. А на други лечебни заведения - за ремонти. Раздадената сума е 148 млн. лв. Всички 
обществени поръчки вече ще се наблюдават от "Прозрачност без граници". Такъв пакт за публичност подписа Атанасова 
с организацията. 
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