
 

 
 
 
Асоциация на индустриалния капитал в България 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Банката за развитие помага на бизнеса 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-11-03&article=429979 
Българската банка за развитие (ББР) и  Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) сключиха 
споразумение за сътрудничество. Меморандумът е в рамките на мащабната инициатива "Партньори" на ББР за 
подкрепа на българския бизнес. Чрез нея се предоставят индивидуални консултации и бизнес кредитиране за членове 
на местни браншови организации. ББР има възможност да осигури над 150 млн. лв. за нови кредити за малки и средни 
фирми. Сред преференциалните условия са по-дълги срокове за погасяване на заемите, 2 г. гратисен период и 
възможност за фиксирана лихва. Споразумението беше подписано от Асен Ягодин, главен изпълнителен директор на 
ББР, и Васил Велев, председател на УС на АИКБ. Това е второто споразумение, което трезорът подписва по програма 
"Партньори". Първото бе с асоциацията на месопреработвателите, до края на годината се очаква да се включат 
асоциациите на млекопреработвателите и хлебопроизводителите, както и Съюзът за хранителна промишленост. 
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√ Асоциацията на индустриалния капитал в България стана привилигирован партньор на Българската банка за 
развитие 
http://money.bg/news/id_254232666/%D0%90%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82
%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD
%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3
%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%
D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1
%8C%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1
%82%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1
%82%D0%B8%D0%B5 
Българската банка за развитие (ББР) и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) днес сключиха 
споразумение за сътрудничество. Меморандумът за привилегировано партньорство беше подписан от Асен Ягодин, 
главен изпълнителен директор на финансовата институция, и Васил Велев, председател на управителния съвет на АИКБ. 
Сътрудничеството ще даде възможност на членовете и браншовите организации в АИКБ да се възползват от 
иновативните финансови инструменти на ББР, които целят стимулиране на българската икономика чрез подкрепа на 
малките и средни предприятия. Инициативата е част от политиката на АИКБ, която в условията на икономическата криза 
се стреми да подпомага своите членове за подобряване на конкурентоспособността на българския бизнес. 
Сключването на меморандума е в рамките на мащабната инициатива „Партньори" на ББР за подкрепа на българския 
бизнес, уточниха от АИКБ. Чрез нея се предоставят индивидуални консултации и бизнес кредитиране за членовете на 
работодателски организации. ББР има възможност да осигури финансов ресурс на стойност над 150 млн. лв. за нови 
кредити за МСП. Сред преференциалните условия са по-дълги срокове за погасяване на заемите, 2 г. гратисен период, 
както и възможност за фиксирана лихва. 
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√ ББР ще осигури 150 млн. лв. за нови кредити за МСП 
http://cfo.cio.bg/385_bbr_shte_osiguri_150_mln_lv_za_novi_krediti_za_msp 
Българската банка за развитие (ББР) и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) днес сключиха 
споразумение за сътрудничество. Меморандумът за привилегировано партньорство беше подписан от Асен Ягодин, 
главен изпълнителен директор на финансовата институция и Васил Велев, председател на управителния съвет на АИКБ.  
Сътрудничеството ще даде възможност на членовете и браншовите организации в АИКБ да се възползват от 
иновативните финансови инструменти на ББР, които целят стимулиране на българската икономика чрез подкрепа на 
малките и средни предприятия. Инициативата е част от политиката на АИКБ, която в условията на икономическата криза 
се стреми да подпомага своите членове за подобряване на конкурентоспособността на българския бизнес, съобщиха от 
отдел “Връзки с обществеността” на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
"Сключването на меморандума е в рамките на мащабната инициатива „Партньори” на ББР за подкрепа на българския 
бизнес. Чрез нея се предоставят индивидуални консултации и бизнес кредитиране за членовете на работодателски 
организации. ББР има възможност да осигури финансов ресурс на стойност над 150 млн. лв. за нови кредити за МСП. 

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-11-03&article=429979
http://money.bg/news/id_254232666/%D0%90%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://money.bg/news/id_254232666/%D0%90%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://money.bg/news/id_254232666/%D0%90%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://money.bg/news/id_254232666/%D0%90%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://money.bg/news/id_254232666/%D0%90%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://money.bg/news/id_254232666/%D0%90%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://money.bg/news/id_254232666/%D0%90%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://money.bg/news/id_254232666/%D0%90%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://cfo.cio.bg/385_bbr_shte_osiguri_150_mln_lv_za_novi_krediti_za_msp


Сред преференциалните условия са по-дълги срокове за погасяване на заемите, 2 г. гратисен период, както и 
възможност за фиксирана лихва", се казва още в съобщението. 
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√ ББР и АИКБ днес сключиха споразумение за сътрудничество 
http://www.infovarna.com/index.php?session=ddd2db892b839442f525a377fa5410d0&action=read&click=open&article=13518
64503 
Българската банка за развитие (ББР) и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) днес сключиха 
споразумение за сътрудничество. Меморандумът за привилегировано партньорство беше подписан от Асен Ягодин, 
главен изпълнителен директор на финансовата институция и Васил Велев, председател на управителния съвет на АИКБ.  
Сътрудничеството ще даде възможност на членовете и браншовите организации в АИКБ да се възползват от 
иновативните финансови инструменти на ББР, които целят стимулиране на българската икономика чрез подкрепа на 
малките и средни предприятия. Инициативата е част от политиката на АИКБ, която в условията на икономическата криза 
се стреми да подпомага своите членове за подобряване на конкурентоспособността на българския бизнес. 
Сключването на меморандума е в рамките на мащабната инициатива „Партньори” на ББР за подкрепа на българския 
бизнес. Чрез нея се предоставят индивидуални консултации и бизнес кредитиране за членовете на работодателски 
организации. ББР има възможност да осигури финансов ресурс на стойност над 150 млн. лв. за нови кредити за МСП. 
Сред преференциалните условия са по-дълги срокове за погасяване на заемите, 2 г. гратисен период, както и 
възможност за фиксирана лихва. 
Източник: 
Валентина Радева 
Отдел “Връзки с обществеността” 
Асоциация на индустриалния капитал в България 
 
bta.bg 
 
√ Българската банка за развитие и Асоциацията на индустриалния капитал в България сключиха споразумение 
http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/481123 
София, 2 ноември /Христо Воденов, БТА/ Българската банка за развитие (ББР) и Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ) днес склю... 
 
financebg.com 
 
√ Банка и работодатели се договориха за сътрудничество 
http://www.financebg.com/index.php/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%98%D0%B
A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-
%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B5-
%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D1%81%D1%8A%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.ht
ml 
Българската банка за развитие (ББР) и  Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) днес сключиха 
споразумение за сътрудничество. 
Меморандумът за привилегировано партьорство беше подписан от Асен Ягодин, главен изпълнителен директор на 
финансовата институция и Васил Велев, председател на УС на АИКБ. 
Сътрудничеството ще даде възможност на членовете и браншовите организации в АИКБ да се възползват от 
иновативните предложения на ББР, които целят стимулиране на българската икономика чрез подкрепа на малките и 
средни предприятия. 
Сключването на меморандума е в рамките на мащабната инициатива „Партньори” на ББР за подкрепа на българския 
бизнес. Чрез нея се предоставят индивидуални консултации и бизнес кредитиране за членовете на местни браншови 
организации. ББР има възможност да осигури финансов ресурс на стойност над 150 млн. лв. за нови кредити за МСП. 
Сред преференциялните условия са по-дълги срокове за погасяване на заемите, 2 г. гратисен период, както и 
възможност за фиксирана лихва. 
Това е второто споразумение за сътрудничество, което финансовата институция подписва по програма „Пратньори“. В 
средата на септември банката сключи меморадум за предоставяне на преференциални кредити и консултации с 
Асоциация на месопреработвателите в България. Плановете на ББР са до края на годината да бъдат сключени 
споразумения с Асоциация на млекопреработвателите в България, Съюза за хранителна промишленост, Асоциация на 
хлебопроизводителите и др. 
 
economymagazine.bg 
 
√ ББР има готовност да финансира малки фирми с 300 млн. лв. 
http://economymagazine.bg/news/12598/1/1/BBR-ima-gotovnost-da-finansira-malki-firmi-s-300-mln-lv.html 

http://www.infovarna.com/index.php?session=ddd2db892b839442f525a377fa5410d0&action=read&click=open&article=1351864503
http://www.infovarna.com/index.php?session=ddd2db892b839442f525a377fa5410d0&action=read&click=open&article=1351864503
http://www.infovarna.com/index.php?session=ddd2db892b839442f525a377fa5410d0&action=read&click=open&article=1351864503
http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/481123
http://www.financebg.com/index.php/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.html
http://www.financebg.com/index.php/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.html
http://www.financebg.com/index.php/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.html
http://www.financebg.com/index.php/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.html
http://www.financebg.com/index.php/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.html
http://www.financebg.com/index.php/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.html
http://economymagazine.bg/news/12598/1/1/BBR-ima-gotovnost-da-finansira-malki-firmi-s-300-mln-lv.html


Държавната Българска банка за развитие (ББР) има готовност да финансира с до 300 млн. лв. малките и средни 
предприятия (МСП). Това обяви главният изпълнителен директор на финансовата институция Асен Ягодин по време на 
подписването на меморандум за сътрудничество между ББР и Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Договорът е част от инициативата "Партньори" на банката, в която се предвижда банката да предоставя индивидуални 
консултации и бизнес кредитиране за членовете на местни асоциации и браншови организации. 
Плановете са по тази програма да бъдат отпуснати 150 млн. лв. нови кредити на МСП. "Имаме готовност най-малкото да 
удвоим този ресурс. Всичко зависи от интереса на компании. Ако, дай Боже, и той е недостатъчен имам редица 
международни банки, които да ни финансират при много изгодни условия", коментира Ягодин. По думите му вече има 
над 10 отпуснати кредити по програма "Партньори", като най-голямо оживление има при предприятията заети в 
хранително-вкусовата промишленост и дребните машиностроители, които работят за износ. 
Асен Ягодин е категоричен, че ББР няма предпочитания към сфера на дейност, в която да работи кандидатът за кредит. 
"Много банки, заради кризата, са отрязали определени сектори от разглеждане на документите за кредит. Ние не 
правим така", добави Ягодин. 
"Кредитите по програмата имат редица предимства - дългосрочни са, с конкурентна лихва и такси", добави 
председателят на АИКБ Васил Велев. По думите му възможността за финансиране вече ще даде възможност проектите 
да се осъществяват. 
"Най-големият плюс на заемите е възможността за 2 години гратисен период, който дава глътка въздух във време, което 
се надяваме да е достатъчно за излизане от кризата. Лихвата ще е около 7%, като има възможност да е фиксирана за 
целия срок", поясни детайлите Ясен Ягодин. 
 
finance5.bg 
 
√ Банка за развитие в сътрудничество с една от най-големите работодателски организации АИКБ 
http://www.finance5.bg/news/bulgarian/85869.html 
Българската банка за развитие (ББР) и  Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) днес сключиха 
споразумение за сътрудничество. Меморандумът за привилегировано партьорство беше подписан от Асен Ягодин, 
главен изпълнителен директор на финансовата институция и Васил Велев, председател на УС на АИКБ. 
Сътрудничеството ще даде възможност на членовете и браншовите организации в АИКБ да се възползват от 
иновативните предложения на ББР, които целят стимулиране на българската икономика чрез подкрепа на малките и 
средни предприятия. 
Сключването на меморандума е в рамките на мащабната инициатива „Партньори” на ББР за подкрепа на българския 
бизнес. Чрез нея се предоставят индивидуални консултации и бизнес кредитиране за членовете на местни браншови 
организации. ББР има възможност да осигури финансов ресурс на стойност над 150 млн. лв. за нови кредити за МСП. 
Сред преференциялните условия са по-дълги срокове за погасяване на заемите, 2 г. гратисен период, както и 
възможност за фиксирана лихва. 
Това е второто споразумение за сътрудничество, което финансовата институция подписва по програма „Пратньори“. В 
средата на септември банката сключи меморадум за предоставяне на преференциални кредити и консултации с 
Асоциация на месопреработвателите в България. Плановете на ББР са до края на годината да бъдат сключени 
споразумения с Асоциация на млекопреработвателите в България, Съюза за хранителна промишленост, Асоциация на 
хлебопроизводителите и др. 
 
economynews.bg 
 
√ Сътрудничество ББР/АИКБ 
http://www.economynews.bg/%D1%81%D1%8A%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%8
1%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D0%B1%D1%80/%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B1-news38579.html 
Българската банка за развитие (ББР) и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) днес сключиха 
споразумение за сътрудничество. Меморандумът за привилегировано партньорство беше подписан от Асен Ягодин, 
главен изпълнителен директор на финансовата институция и Васил Велев, председател на УС на АИКБ.  
Сътрудничеството ще даде възможност на членовете и браншовите организации в АИКБ да се възползват от 
иновативните предложения на ББР, които целят стимулиране на българската икономика чрез подкрепа на малките и 
средни предприятия.  
Сключването на меморандума е в рамките на мащабната инициатива „Партньори” на ББР за подкрепа на българския 
бизнес. Чрез нея се предоставят индивидуални консултации и бизнес кредитиране за членовете на местни браншови 
организации. ББР има възможност да осигури финансов ресурс на стойност над 150 млн. лв. за нови кредити за МСП. 
Сред преференциалните условия са по-дълги срокове за погасяване на заемите, 2 г. гратисен период, както и 
възможност за фиксирана лихва. 
Това е второто споразумение за сътрудничество, което финансовата институция подписва по програма „Партньори“. В 
средата на септември банката сключи меморандум за предоставяне на преференциални кредити и консултации с 
Асоциация на месопреработвателите в България. Плановете на ББР са до края на годината да бъдат сключени 
споразумения с Асоциация на млекопреработвателите в България, Съюза за хранителна промишленост, Асоциация на 
хлебопроизводителите и др. 
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http://www.economynews.bg/%D1%81%D1%8A%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D0%B1%D1%80/%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B1-news38579.html


hotline.bg 
 
√ Сътрудничество ББР/АИКБ 
http://hotline.bg/2012/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-
%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D1%81%D1%8A%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%
D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B1/ 
Българската банка за развитие (ББР) и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) днес сключиха 
споразумение за сътрудничество. Меморандумът за привилегировано партньорство беше подписан от Асен Ягодин, 
главен изпълнителен директор на финансовата институция и Васил Велев, председател на УС на АИКБ. 
Сътрудничеството ще даде възможност на членовете и браншовите организации в АИКБ да се възползват от 
иновативните предложения на ББР, които целят стимулиране на българската икономика чрез подкрепа на малките и 
средни предприятия.  
Сключването на меморандума е в рамките на мащабната инициатива „Партньори” на ББР за подкрепа на българския 
бизнес. Чрез нея се предоставят индивидуални консултации и бизнес кредитиране за членовете на местни браншови 
организации. ББР има възможност да осигури финансов ресурс на стойност над 150 млн. лв. за нови кредити за МСП. 
Сред преференциалните условия са по-дълги срокове за погасяване на ... 
 
lev.bg 
 
√ Увеличаване на безработицата прогнозират от Асоциацията на индустриалния капитал 
http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=67099 
Безработицата ще продължи да се увеличава и догодина, макар и не с толкова силни темпове. Това прогнозира пред 
Дарик председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. По думите му тя ще се задържи 
над 12 на сто, но пък който остане на работа, може и да получи по-висока заплата. 
Експортно ориентираните предприятия ще са принудени да освобождават кадри, коментира Васил Велев. Работата си 
ще запазят само служители, които могат да работят на няколко фронта. „В момента безработицата е над здравословните 
равнища за една икономика и в една такава ситуация работодателите предпочитат да задържат по-комплексните кадри, 
които могат да свършат работа на повече фронтове, тъй като ситуацията е много динамична и се налага 
преструктуриране на звена и винаги е по-добре, когато има допълнителни умения", каза Велев. 
Сериозен проблем пред бизнеса е липсата на квалифицирани кадри за определени дейности – например: инженери. „За 
съжаление, не е пречупена тази нагласа да се кандидатства по престиж, а престижни са други професии, които нямат 
връзка с потребностите на икономиката", каза Велев. 
Средната работна заплата ще се увеличи с 5-8 на сто догодина, но след като се направят нужните съкращения. 
 
telegraf.bg 
 
√ Увеличаване на безработицата прогнозират от Асоциацията на индустриалния капитал 
http://telegraf.bg/2012/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-
%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0/%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D
0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE/ 
Безработицата ще продължи да се увеличава и догодина, макар и не с толкова силни темпове. Това прогнозира пред 
Дарик председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. По думите му тя ще се задържи 
над 12 на сто, но пък който остане на работа, може и да получи по-висока заплата. 
Експортно ориентираните предприятия ще са принудени да освобождават кадри, коментира Васил Велев. Работата си 
ще запазят само служители, които могат да работят на няколко фронта. „В момента безработицата е над здравословните 
равнища за една икономика и в една такава ситуация работодателите предпочитат да задържат по-комплексните кадри, 
които могат да свършат работа на повече фронтове, тъй като ситуацията е много динамична и се налага 
преструктуриране на звена и винаги е по-добре, когато има допълнителни умения“, каза Велев. 
 
novini.dir.bg 
 
√ Увеличаване на безработицата прогнозират от Асоциацията на индустриалния капитал 
http://www.novini.dir.bg/news.php?id=12333418  
Безработицата ще продължи да се увеличава и догодина, макар и не с толкова силни темпове. Това прогнозира пред 
Дарик председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. По думите му тя ще се задържи 
над 12 на сто, но пък който остане на работа, може и да получи по-висока заплата. 
Експортно ориентираните предприятия ще са принудени да освобождават кадри, коментира Васил Велев. Работата си 
ще запазят само служители, които могат да работят на няколко фронта. „В момента безработицата е над здравословните 
равнища за една икономика и в една такава ситуация работодателите предпочитат да задържат по-комплексните кадри, 
които могат да свършат работа на повече фронтове, тъй като ситуацията е много динамична и се налага 
преструктуриране на звена и винаги е по-добре, когато има допълнителни умения“, каза Велев. 

http://hotline.bg/2012/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D1%81%D1%8A%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B1/
http://hotline.bg/2012/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D1%81%D1%8A%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B1/
http://hotline.bg/2012/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D1%81%D1%8A%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B1/
http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=67099
http://telegraf.bg/2012/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0/%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE/
http://telegraf.bg/2012/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0/%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE/
http://telegraf.bg/2012/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0/%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE/
http://telegraf.bg/2012/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0/%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE/
http://telegraf.bg/2012/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0/%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE/
http://www.novini.dir.bg/news.php?id=12333418


Сериозен проблем пред бизнеса е липсата на квалифицирани кадри за определени дейности – например: инженери. „За 
съжаление, не е пречупена тази нагласа да се кандидатства по престиж, а престижни са други професии, които нямат 
връзка с потребностите на икономиката“, каза Велев. 
Средната работна заплата ще се увеличи с 5-8 на сто догодина, но след като се направят нужните съкращения. 
 
novini.dir.bg 
 
√ АИКБ: Безработицата ще се задържи над 12 на сто и догодина 
http://www.novini.dir.bg/news.php?id=12333591 
Средната работна заплата ще се увеличи с 5-8 на сто, но след като се направят съкращения, липсват квалифицирани 
кадри за определени дейности 
Безработицата ще продължи да се увеличава и догодина, макар и не с толкова силни темпове. Това прогнозира пред 
Дарик председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев.По думите му тя ще се задържи 
над 12 на сто, но пък който остане на работа, може и да получи по-висока заплата.Експортно ориентираните 
предприятия ще са принудени да освобождават кадри, коментира Васил Велев. 
 
novina.bg 
 
√ Увеличаване на безработицата прогнозират от Асоциацията на индустриалния капитал 
http://novina.bg/2012/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-
%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B2%
D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE/ 
Безработицата ще продължи да се увеличава и догодина, макар и не с толкова силни темпове. Това прогнозира пред 
Дарик председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. По думите му тя ще се задържи 
над 12 на сто, но пък който остане на работа, може и да получи по-висока заплата. 
Експортно ориентираните предприятия ще са принудени да освобождават кадри, коментира Васил Велев. Работата си 
ще запазят само служители, които могат да работят на няколко фронта. „В момента безработицата е над здравословните 
равнища за една икономика и в една такава ситуация работодателите предпочитат да задържат по-комплексните кадри, 
които могат да ... 
 
versia.bg 
 
√ Увеличаване на безработицата прогнозират от Асоциацията на индустриалния капитал 
http://www.versia.bg/2011-03-11-19-22-20/4-2011-03-09-08-53-52/17593-2012-11-03-19-59-52 
Безработицата ще продължи да се увеличава и догодина, макар и не с толкова силни темпове. Това прогнозира пред 
Дарик председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. По думите му тя ще се 
задържи над 12 на сто, но пък който остане на работа, може и да получи по-висока заплата. 
Експортно ориентираните предприятия ще са принудени да освобождават кадри, коментира Васил Велев. Работата си 
ще запазят само служители, които могат да работят на няколко фронта. „В момента безработицата е над здравословните 
равнища за една икономика и в една такава ситуация работодателите предпочитат да задържат по-комплексните кадри, 
които могат да свършат работа на повече фронтове, тъй като ситуацията е много динамична и се налага 
преструктуриране на звена и винаги е по-добре, когато има допълнителни умения", каза Велев. 
Сериозен проблем пред бизнеса е липсата на квалифицирани кадри за определени дейности – например: инженери. „За 
съжаление, не е пречупена тази нагласа да се кандидатства по престиж, а престижни са други професии, които нямат 
връзка с потребностите на икономиката", каза Велев. 
Средната работна заплата ще се увеличи с 5-8 на сто догодина, но след като се направят нужните съкращения. 
 
cross.bg 
 
√ Бюджет 2013: Колкото повече харчи държавата, толкова повече ще е корупцията 
http://www.cross.bg/1336205 
По искане на БСП в БТПП се проведе среща на национално-представителните работодателски организации по 
проблемите и политиките в проекта за Бюджет 2013. Гости бяха Евгени Узунов – зам. председател на БСП, Пламен 
Орешарски, народен представител и бивш министър на финансите и Йордан Стойков – член на ИС на партията. 
„Проектът на Бюджет 2013 е относително добре балансиран, но има опасност да не се изпълни приходната му част, 
затова  получава 4 негативни оценки”, беше коментарът на Орешарски.  
От страна на работодателските организации председателя на АИКБ Васил Велев отбеляза наличието на риск да не се 
изпълнят заложените в бюджета параметри, при това ниво на събираемост. Становища представиха още Камен Колев - 
зам председател на БСК и Румяна Георгиева парламентарен секретар на КРИБ. 
 

http://www.novini.dir.bg/news.php?id=12333591
http://novina.bg/2012/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE/
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http://novina.bg/2012/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE/
http://www.versia.bg/2011-03-11-19-22-20/4-2011-03-09-08-53-52/17593-2012-11-03-19-59-52
http://www.cross.bg/1336205


Председателят на БТПП Цветан Симеонов се изказа в подкрепа на запазването плоския данък, защото ползите са повече 
от недостатъците. Г-н Велев допълни, че проблемите, които трябва да се решат са увеличението на минимална работна 
заплата, което не се подкрепя и от БТПП, пенсиите за инвалиди, заплащането на първите три дни болнични, които от 
временна мярка са останали вече постоянна. 
Цветан Симеонов отбеляза, че БТПП подкрепя един балансиран бюджет и запазване на данъчните нива, с изключение 
на данъка върху едноличните търговци и данъка върху дивидентите. Администрацията продължава да представлява 
проблем и ако обслужването на бизнеса се подобри, това ще се отрази добре на климата за излизане от кризата. Друго 
усложнение, което „спира“ бизнеса е, че има определени райони, които са фактически дискриминирани, какъвто е 
случая с област Монтана, която данъчно се обслужва от Велико Търново, заради проведени съкращения в данъчната 
администрация.  
Беше отбелязано като положително намерение въвеждането обслужване на фирмите по електронен път, предвиждано с 
реализацията на електронно правителство, но не с представяне само на активни 5000 хил. карти, защото фирмите са 
много повече. Симеонов напомни, че размера на таксите на предоставените услуги, трябва да покриват единствено 
разходите за обслужване на бизнеса. Съотношението на осигурителните вноски между работник и работодател би било 
добре да са поделени поравно. Относно здравеопазването Председателят на Палатата отбеляза, че има световни 
стандарти, които работят много добре в други страни и съответно могат да се изпълняват и в България, по модела на 
Съвета на GS1-България, който е към БТПП. 
 
komentator.bg 
 
√ Бизнесът е против данъчни промени 
http://www.komentator.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%B5-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-n-574 
Българската търговско-промишлена палата (БТПП) подкрепя един балансиран бюджет и запазване на данъчните нива, с 
изключение на данъка върху едноличните търговци и данъка върху дивидентите. Това коментира председателят на 
Палатата Цветан Симеонов по време на проведената в петък в БТПП среща на национално-представителните 
работодателски организации по проблемите и политиките в проекта за Бюджет 2013. Обсъждането бе по инициатива на 
БСП и на него присъства Пламен Орешарски, народен представител и бивш министър на финансите, както и Евгени 
Узунов – зам. председател на БСП и Йордан Стойков – член на ИС на партията. 
От страна на работодателските организации председателят на АИКБ Васил Велев отбеляза наличието на риск да не се 
изпълнят заложените в бюджета параметри, при сегашното  ниво на събираемост. Същото опасение изрази и Пламен 
Орешарски. Участниците в срещата се обединиха и около позицията, че колкото повече харчи държавата, толкова 
повече ще е корупцията 
Цветан Симеонов се изказа в подкрепа на запазването плоския данък, тъй като според БТПП ползите са повече от 
недостатъците. Симеонов изтъкна, че администрацията продължава да представлява проблем и ако обслужването на 
бизнеса се подобри, това ще се отрази добре на климата за излизане от кризата. Друго усложнение, според БТПП, което 
„спира“ бизнеса е, че има определени райони, които са фактически дискриминирани, какъвто е случая с област 
Монтана, която данъчно се обслужва от Велико Търново, заради проведени съкращения в данъчната администрация.  
Сред проблемите, които трябва да се решат през 2013 г., според Васил Велев, са увеличението на минимална работна 
заплата, което не се подкрепя и от БТПП, пенсиите за инвалиди и заплащането на първите три дни болнични, които от 
временна мярка са останали като вече постоянна норма.  
Беше отбелязано като положително намерението за обслужване на фирмите по електронен път, предвиждано с 
реализацията на електронно правителство. Цветан Симеонов напомни, че размера на таксите на предоставените услуги, 
трябва да покриват единствено разходите за обслужване на бизнеса. Освен това от БТПП са на мнение, че 
съотношението на осигурителните вноски между работник и работодател би било добре да са поделени поравно. 
 
pressbox.bg 
 
√ АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ ОБНОВИ ОРГАНИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ 
http://pressbox.bg/?p=1774 
Днес, 2 ноември 2012 г., се проведе заседание на Общото събрание и на Националния съвет на Асоциация на 
индустриалния капитал в България. 
Общото събрание на Асоциацията прие нови членове на Управителния и Националния съвет на АИКБ. Управителният 
съвет на АИКБ се разшири с още двама члена – г-жа Данета Желева – главен изпълнителен директор на Индустриален 
холдинг България АД и г-н Петьо Милков – председател на Сдружение Българска отбранителна индустрия. Така 
Управителният съвет на АИКБ придоби следния състав – председател – г-н Васил Велев, заместник-председатели – г-н 
Виктор Серов, г-н Никола Зикатанов, г-н Петьо Милков и г-н Румен Радев, и членове – г-н Бойко Недялков, г-н Боян 
Бойчев, г-жа Данета Желева, г-н Стефан Василев. 
В състава на Националния съвет на АИКБ беше приет г-н Светослав Станулов – председател на Асоциация на българските 
авиокомпании и г-н Владимир Владимиров – председател на Съвета на директорите на Холдинг БДЖ ЕАД. 
Националният съвет прие 10 нови компании и организации за пълноправни членове, сред които – Асоциация на 
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българските авиокомпании, “Веолия Вода България” ЕООД, “Промишлено строителство – холдинг” ЕАД, “Водстрой 98” 
АД, “Енергостроймонтаж – ПС – Б” ЕАД, “Трудова медицина” ООД. 
Това за пореден път показва, че АИКБ, освен най-широко представителна, е и най-динамично развиващата се 
национална работодателска организация. По време на заседанието на Националния съвет беше представена и обсъдена 
позицията на АИКБ по проекта на Държавния бюджет на Република България за 2013 г., която сред отразяване на 
поправените от съвета изменения и допълнения да бъде публикувана в понеделник 05.11.2012 г. 
 
akcent.bg 
 
√ АИКБ обнови ръководните си структури 
http://www.akcent.bg/site/news.php?item=7775 
Заседание на Общото събрание и на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България се проведе 
вчера. 
Общото събрание на Асоциацията прие нови членове на Управителния и Националния съвет на АИКБ. Управителният 
съвет на АИКБ се разшири с още двама члена – Данета Желева – главен изпълнителен директор на Индустриален 
холдинг България АД и Петьо Милков – председател на Сдружение Българска отбранителна индустрия. Така 
Управителният съвет на АИКБ придоби следния състав – председател - Васил Велев, заместник-председатели - Виктор 
Серов, Никола Зикатанов, Петьо Милков и Румен Радев, и членове -  Бойко Недялков, Боян Бойчев, Данета Желева, 
Стефан Василев. 
В състава на Националния съвет на АИКБ беше приет  Светослав Станулов – председател на Асоциация на българските 
авиокомпании и Владимир Владимиров – председател на Съвета на директорите на Холдинг БДЖ ЕАД. 
Националният съвет прие 10 нови компании и организации за пълноправни членове, сред които - Асоциация на 
българските авиокомпании, “Веолия Вода България” ЕООД, “Промишлено строителство - холдинг” ЕАД, “Водстрой 98” 
АД, “Енергостроймонтаж – ПС – Б” ЕАД, “Трудова медицина” ООД. Това за пореден път показва, че АИКБ, освен най-
широко представителна, е и най-динамично развиващата се национална работодателска организация. 
По време на заседанието на Националния съвет беше представена и обсъдена позицията на АИКБ по проекта на 
Държавния бюджет на Република България за 2013 г., която сред отразяване на поправените от съвета изменения и 
допълнения да бъде публикувана в понеделник 05.11.2012 г. 
 
dobrudja-news.net 
 
√ Дискутират в Добрич борбата със сивата икономика 
http://dobrudja-news.net/index.php?option=com_content&task=view&id=46544&Itemid=27 
Дискусия на тема „Как да спрем сивата икономика да краде от нашите пари” ще се проведе днес от 09.30 ч. в 
Конферентната зала на хотел „България”. Организатори на проявата са Асоциацията на индустриалния капитал в 
България. Участие в дискусията ще вземат Председателя на УС на АИКБ – Васил Велев и главният секретар – д-р Милена 
Ангелова. Целта на събитието е да се активизира дискусията за това как да бъде ефективно ограничен сивия сектор, 
който, особено в условията на продължаваща икономическа криза изкривява конкурентната среда, ощетява бюджетните 
системи и краде от легалния бизнес. В рамките на срещата ще бъдат обсъдени и предизвикателствата как АИКБ да 
оказва подкрепа на бизнеса в България, както и някои конкретни възможности за финансиране. Срещата се провежда в 
рамките на проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, изпълняван от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България в партньорство с Конфедерация на независимите синдикати в България, финансиран 
от  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на 
Европейския съюз и Република България.   
 
chambersz.com 
 
√ Цветан Симеонов: Трябва да се запази плоският данък 
http://www.chambersz.com/news/9893-cvetan-simeonov-tryabva-da-se-zapazi-ploskiyat-danak 
По искане на БСП в Българска търговско-промишлена палата (БТПП) се проведе среща на национално-представителните 
работодателски организации по проблемите и политиките в проекта за Бюджет 2013. Гости бяха Евгени Узунов – зам.-
председател на БСП, Пламен Орешарски, народен представител и бивш министър на финансите и Йордан Стойков – 
член на ИС на партията. 
Проектът на Бюджет 2013 е относително добре балансиран, но има опасност да не се изпълни приходната му част, 
затова получава 4 негативни оценки, коментара Орешарски. 
От страна на работодателските организации председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) 
Васил Велев отбеляза наличието на риск да не се изпълнят заложените в бюджета параметри, при това ниво на 
събираемост. Становища представиха още Камен Колев - зам.-председател на Българска стопанска камара (БСК) и 
Румяна Георгиева парламентарен секретар на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). 
Председателят на БТПП Цветан Симеонов се изказа в подкрепа на запазването плоския данък, защото ползите са повече 
от недостатъците. Г-н Велев допълни, че проблемите, които трябва да се решат са увеличението на минимална работна 
заплата, което не се подкрепя и от БТПП, пенсиите за инвалиди, заплащането на първите три дни болнични, които от 
временна мярка са останали вече постоянна. 
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Цветан Симеонов отбеляза, че БТПП подкрепя един балансиран бюджет и запазване на данъчните нива, с изключение 
на данъка върху едноличните търговци и данъка върху дивидентите. Администрацията продължава да представлява 
проблем и ако обслужването на бизнеса се подобри, това ще се отрази добре на климата за излизане от кризата. Друго 
усложнение, което спира бизнеса е, че има определени райони, които са фактически дискриминирани, какъвто е случаят 
с област Монтана, която данъчно се обслужва от Велико Търново, заради проведени съкращения в данъчната 
администрация. 
Беше отбелязано като положително намерение въвеждането обслужване на фирмите по електронен път, предвиждано с 
реализацията на електронно правителство, но не с представяне само на активни 5 000 хил. карти, защото фирмите са 
много повече. Симеонов напомни, че размерът на таксите на предоставените услуги, трябва да покриват единствено 
разходите за обслужване на бизнеса. Съотношението на осигурителните вноски между работник и работодател би било 
добре да са поделени поравно. Относно здравеопазването, председателят на Палатата отбеляза, че има световни 
стандарти, които работят много добре в други страни и съответно могат да се изпълняват и в България, по модела на 
Съвета на GS1-България, който е към БТПП. 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Капитал 
 
√ 10 малки, но важни успехи 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/11/02/1938868_10_malki_no_vajni_uspehi/ 
Напоследък е все по-актуално да се говори за пропуснатите реформи. Донякъде това е обяснимо – очакванията винаги 
са по-големи от възможностите. А преди избори опозицията традиционно се възползва от подобни обществени нагласи. 
Но е добре да се помни постигнатото. Ето защо споделям някои успехи в областите, за които отговарям пряко. 
Да започнем с няколко факти. Първо, към края на октомври тази година държавният бюджет е балансиран, тоест харчи 
се толкова, колкото се събира. Само две други държави в Европейския съюз могат да отчетат балансиран бюджет до 
края на октомври – Германия и Швеция. 
Второ, докато за 2005 г. доходът на средния българин е бил 41% от този на средния грък, по данни на Евростат за 2013 г. 
той ще е 61%. Промяната се дължи на факта, че българската икономика расте с по-високи темпове от средното за ЕС, 
докато очакванията на ЕК за Гърция са, че БВП на глава от населението в тази страна ще продължава да намалява – с 
4.5% за 2013 г. например. Още през 2010 г. България надмина Румъния по растеж на доходите на глава от населението. А 
това означава, че водената от правителството фискална и макроикономическа политика е в правилната посока. 
Трето, проведените през октомври аукциони на ДЦК постигнаха най-ниската доходност, откакто е възроден този пазар 
преди 20 години. За 2-годишни ценни книжа доходността стигна 0.54%, а за 5-годишните - 2.02%. 
Четвърто, от юли 2009 г. до днес броят на служителите в държавната администрация е намалял с 13.8%, или с близо 10 
хил. служители до общо 61.9 хил. души. 
Пето, основните заплати в администрацията през последните три години са се качили с близо 28%, или средно със 190 
лв. Средната заплата в държавната администрация към началото на септември е 835 лв. и е по-висока от средната за 
страната. 
Има и още. За първи път от началото на прехода правителството не е давало или гарантирало заеми на големите 
държавни търговски предприятия в енергетиката и транспорта. Иначе казано, данъците на гражданите не отиват на 
вятъра. 
Тези успехи са резултат от промени, които, от една страна, включват нови начини да се управлява човешкият и финансов 
ресурс на държавата, а от друга страна, да се избягват грешки от миналото. Ето и десет конкретни примера за малки, но 
важни промени: 
1. В Закона за управление на държавния бюджет се заложиха прагове за бюджетен дефицит (до 2% от БВП) и за 
максимален размер на публичните разходи (до 40% от БВП). Ограничението за дефицита е по-строго от маастрихските 
критерии, които са 3% от БВП. Отделно от това се ограничава и поемането на нов публичен дълг и така се гарантира, че 
той ще е под 60% от БВП. Целта е да се запази фискалната стабилност. 
2. Установяването на онлайн връзка  на всички търговски обекти с Националната агенция за приходите. Това увеличи 
данъчната база за ДДС с 4.8 млрд. лв. и е най-голямата крачка за борба със сивата икономика от приемането на плоския 
данък през 2007 г. 
3. Създаването на митническо дознание. Такова имаше от 2001 до 2006 г., но беше трън в очите на политиците, 
облагодетелстващи се от контрабандата. Новите разпоредби дават по-големи правомощия на митническите дознатели – 
резултат е рязкото намаляване на контрабандата на цигари под нивата от началото на 2009 г. (виж графиката) 
4. Публикуването на всяко тримесечие на финансов рейтинг на общините. Само за едно тримесечие, неразплатените 
задължения на общините намаляха с 25%. Причината - по-малко кметове искат да обясняват защо са вкарали общините 
си в дългове. 
5. Въведе се задължение за всички институции да публикуват информация за извършените от тях ежедневни разходи. 
Така данъкоплатецът знае за какво се харчи всеки негов лев. На всяко тримесечие на сайта на финансовото 
министерство вече се публикуват и отчетите на държавните дружества. За по-голяма прозрачност разсекретихме и някои 
ненужно засекретени документи на ведомството. 
 
6. Въведе се възможност хората да заплащат дължими суми на публичната администрация и чрез технологията на 
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картови плащания през ПОС терминални устройства. Резултатът - разходите на данъкоплатците се понижават и 
същевременно безналичните плащания в публичния сектор допълнително ще се оптимизират. Вече са инсталирани 280 
ПОС терминала. 
7. Прие се Закон за публично-частното партньорство. Чрез тази нормативно регламентирана форма на сътрудничество 
между властите и частния сектор се дават нови възможности за правене на бизнес и повишаване на инвестиционната 
активност. Публично-частните партньорства водят до по-високо качеството на услугите и създават нови работни места и 
икономически растеж в съответния сектор. 
8. С новия Закон за хазарта за първи път се въведоха правила за организиране на хазартните игри от разстояние. 
Държавата ще упражнява необходимия надзор върху игри, организирани чрез интернет и посредством комуникационни 
средства като мобилни телефони. Така онлайн хазартът вече ще плаща и данъци. Новият закон ограничава оперирането 
на казина в жилищни квартали и в близост до училища. 
9. С изменения в повече от 50 закона премахнахме възможността за получаване на т.нар. ДМС (допълнително 
материално стимулиране) от такси и глоби, с което отнехме инструмента на администрацията да оказва натиск върху 
бизнеса с цел получаване на по-високи възнаграждения. Въведе се нова система на заплащане в държавната 
администрация, като гъвкавото заплащане за успешно свършена работа е до 30% от общото заплащане. Преди в някои 
администрации то стигаше 200% от основната заплата по решение на съответния директор или министър. 
10. Намалихме броя на администрациите с 20 и въведохме административен борд, който не позволява нарастване на 
броя им. С изменения на редица закони в единния класификатор за работа в държавната администрация се включиха 
още 10 хил. служители от 11 институции. Те ще спазват новите правила за кариерно израстване и формиране на 
заплатата в държавната машина. 
Не отричам, че има още какво да се прави. Ето няколко проекта, които ще са готови до края на мандата: 
- Премахват се бюрократични пречки пред бизнеса и гражданите. До края на мандата ще се подобри предоставянето на 
близо 250 публични услуги, като се намалят сроковете и изискваните документи за предоставянето им, създадат се 
електронни регистри и се осигури обмен на информация по служебен път. Например подобрява се една от най-масовите 
услуги в държавата – издаването на свидетелство за съдимост. Ще се въведе опростена процедура, позволяваща 
неговото многократно използване и предоставяне на услугата по интернет. Ето и друг пример: Националната агенция за 
приходите (НАП) ще предоставя на всички администрации служебна информация за наличието или липсата на данъчни 
задължения, което значително ще улесни бизнеса. Фирмите се облекчават и по отношение на процедурата за подаване 
на годишни финансови отчети, като ще се декларира информация само в НАП. 
- В Народното събрание вече е внесен законопроект за публичните финанси, който цели по-добро и по-прозрачно 
управление на парите на данъкоплатците във всички области - държавен бюджет, бюджетите на общините и останалите 
разпоредители с публични средства. В новия закон се залагат и фискални правила за бюджетно салдо, държавен и 
общински дълг, преразпределителната роля на държавата, които да гарантират, че България ще продължи да е 
дисциплинирана, и то не само в рамките на един мандат. Законът предвижда и по-голяма прозрачност на 
макроикономическите прогнози, на базата на които се изготвят предвиждания за приходите и разходите за няколко 
години напред. 
- Правителството одобри въвеждане на една банкова сметка за администрирани от Националната агенция за приходите 
публични вземания (данъци и осигурителни вноски без вноските за частните пенсионни фондове). Така различните 
публични вземания ще се превеждат с един платежен документ. Най-осезаемата полза от тази реформа за 
данъкоплатците е драстичното намаляване на разходите им за такси, свързани с банковите преводи (само през 
миналата година извършените платежни нареждания към сметки на НАП са 24 милиона). Допълнителен ефект е 
опростяването на тези разплащания и намаляването на грешките, които се допускат от данъкоплатците и банките. А те 
произтичат от прилагането на отделни кодове за вид плащане и различните банкови сметки за данъци и осигуровки. 
- Работи се по създаването на данъчно дознание. То ще бъде регламентирано в Закона за Национална агенция за 
приходите и Наказателно-процесуалния кодекс. Разследващите органи по приходите ще могат да участват в 
разследването на престъпленията, а именно: укриване на данъци чрез неподаване на данъчни декларации, използване 
на документи с невярно съдържание, неиздаване на счетоводни и данъчни документи и др.; укриване на данъци чрез 
преобразуване на търговски дружества и сделки със свързани лица; неправомерно теглене на суми от държавния 
бюджет чрез използване на документи с невярно съдържание; данъчни измами, свързани с неправомерно ползване на 
данъчни преференции, данъчни облекчения и други имотни облаги. Целта е по-ефективен контрол и по-добра 
събираемост. 
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√ Еврозоната с 15-ти пореден спад на производството 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/2012/11/02/1938692_evrozonata_s_15-ti_poreden_spad_na_proizvodstvoto/ 
Производството в еврозоната се е свило за 15-ти пореден месец през октомври, което вероятно ще подсили очакванията 
Европейската централна банка (ЕЦБ) да прибегне до ново облекчаване на паричната си политика, съобщи Reuters. 
Производството беше основен двигател на възстановяването на валутния блок от предишната рецесия, но сега 
започналото в периферните членки забавяне в дейността на предприятията все повече се разпространява и в основните 
икономики на региона – Франция и Германия. 
Изготвяният от Markit индекс индекс на мениджърските поръчки (PMI) за еврозоната е спаднал до 45.4 пункта през 
изминалия месец от 46.1 пункта през септември. Финалното отчитане е с една десета по-високо от предварителните 
данни, но от август 2011 г. индексът остава под нивото от 50 пункта, което разделя свиването от растежа. 
"Производственият сектор започна последното тримесечие на 2012 г. разочароващо, като спадът продължава да набира 
сила. Националните данни също рисуват мрачна картина. Продължаващата слабост в периферията се съчетава със 
забавяне в доскоро силното ядро на Германия и Франция", коментира главният икономист на Markit Крис Уилямсън. 
Данните от Германия, най-голямата икономика в Европа, показват свиване на производството за осми пореден месец, а 
във Франция секторът е показал ръст само в един от последните 15 месеца. В Испания, която по всяка вероятност ще е 
следващата страна, поискала международна финансова помощ, темпът на спад се засилва. Подобна е и картината в 
друга проблемна страна – Италия. Според експертна анкета на Reuters, продължаващото забавяне на икономиката ще 
накара ЕЦБ да понижи основния си лихвен процент до ново рекордно ниско ниво от 0.5% до края на годината. 
Подиндексът на готовата продукция за еврозоната е спаднал до 45 пункта от 45.9 през септември. Показателят на новите 
поръчки е достигнал 43.3 пункта от 43.5 месец по-рано. Това е 17-ти пореден месец на спад за новите поръчки. 
Поръчките за експорт спадат за 16-ти месец въпреки понижаването на цените от страна на производителите. 
Анализаторите на Markit отбелязват, че фабриките са изправени пред тежката комбинация от спад както на вътрешните 
пазари, така и на търговските потоци във и извън рамките на еврозоната. 
Почти със сигурност икономиката на евроозната е била в рецесия и през третото тримесечие, като много анализатори 
очакват, че ще се възстанови напълно от тазгодишния спад чак през 2014 г., а през 2013 г. растежа ще е символичен. 
Дълговата криза в региона ще продължи да бъде и  основна спирачка за възстановяване на икономическия растеж в 
глобален мащаб догодина. 
Отделни проучвания показват, че производството във Великобритания също задълбочава спада си, а в САЩ секторът е 
нараснал с най-малък процент от три години насам. Същевременно азиатските икономики започват да дават признаци 
на възстановяване през последния месец. 
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√ Почти половината от работещите у нас склонни да се трудят и на второ място 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/214918_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0
%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%
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0%B0+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE+%D0%BC%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49% от работещите българи заявяват, че биха работили втора работа. Данните са от последното национално-
представително проучване на ББСС „Галъп Интернешънъл” проведено в началото на месец октомври по поръчка на 
вестник „Klassa.bg”. 
  
Ниските доходи и ниското заплащане на труда са основните проблеми и поводи за недоволство сред българите не само 
от началото на икономическата криза насам, а и много преди нея. Голяма част от българите признават, че изпитват 
затруднения с плащането на месечните сметки и обичайните разходи. В този смисъл, намирането на втора заетост е 
възможна алтернатива за справяне със семейния бюджет. 
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Понастоящем 46% от пълнолетните българи са работещи на пълен работен ден, а 4% са заети на частична заетост. Над 
две трети (68%) от работещите са заети в частния сектор. 
27% от българите заявяват категорично, че биха работили втора работа ако имаха такава възможност. Малко по-
уклончиво, но все пак положително отговарят 22% от работещите пълнолетни българи. Сумарно, почти половината от 
заетите у нас са склонни да започнат да работят и допълнително извън основната си работа. 
Процентът готови да жертват свободното си време за по-високи доходи е по-висок сред мъжете (55%), жителите на 
малките градове (54%) и работещите в държавния сектор (55%). 
43 на сто от работещите у нас заявяват, че по-скоро не биха работили допълнително освен основната си работа. 25% са 
категорично нежелеащи да жертват свободното си от работа време за допълнителен труд. 
Делът на не-склонните да работят на второ работно място е значително по-висок сред жените, работещите в най-
младата възрастова група (18-25 г.), и сред жителите на столицата. Около половината от представителите на тези групи 
заявяват, че не са склонни да започнат втора работа. 
Нагласите и желанията са едно, а реалността различна. Макар и почти половината от работещите българи да казват, че 
искат да работят допълнително за повече средства, едва 6% наистина имат някакъв вид допълнителна заетост. 3% от 
работещите българи имат още една работа на второ работно място, а 3% работят допълнително (в извънработно време 
и срещу допълнително заплащане) на основното си работно място. 
Процентът работещи на второ работно място е малко по-висок сред заетите в държавни институции – 6%. По-висок 
процент работещи допълнително почасово на основното си работно място откриваме сред най-младите – 18-25 
годишните, както и сред жителите на малките градове. 
Изследването е проведено през първите десет дни на октомври, национално-представително е и обхваща 1004 
пълнолетни българи чрез пряко интервю по домовете. Един процент от извадката отговаря на 58 хиляди души, 
максималното стандартно статистическо отклонение при 50-процентните дялове е ±3%. Методиката е 
сравнима с всички ежемесечни редовни сондажи на „Галъп Интернешънъл” в България от 1992 година. 
 
√ МВФ: Бюджетните разходи стимулират икономиката 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/214893_%D0%9C%D0%92%D0%A4%3A+%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5
%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8+%D1%81%D1%82%
D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82+%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0
%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0 
Бюджетните вливания увеличават производството и стимулират икономическия растеж, а тяхното съкращаване води до 
задълбочаването на рецесията и кризата, заявиха икономистите от Международния валутен фонд (МВФ) в доклад, 
цитиран отБГ НЕС. 
Някои са убедени, че само държавата и централните банки могат да изтеглят икономиката от дълбоката рецесия, 
увеличавайки разходите и смекчавайки монетарната политика. 
Други, като например, икономистите на „Бундесбанк", заявяват, че бюджетните разходи не са панацея и даже не са 
лекарство, а на икономиката може да помогне само съкращаване на бюджетните разходи, които ще отстранят 
дисбалансите и ще върнат пазарите към растеж. 
МВФ дълго време се придържаше към втората гледна точка и настояваше за програми за съкращаване на разходите за 
всичките си членове. Но неотдавна политиката на фонда рязко се промени. Сега неговото ръководство моли да се дадат 
на европейските длъжници и преди всичко на Гърция глътка въздух и критикува мерките за икономии, които не са най-
добрият начин за излизане от кризата. 
Икономистите от МВФ Жан-Карло Корсети, Андре Мейер и Жерно Мюлер доказали математически, защо програмите за 
икономии са вредни. 
Това означава, че именно мерките за икономии са довели до настоящата рецесия в Еврозоната, уточнява известният 
икономист Бари Ейчънгрийн от Калифорнийския университет Бъркли. От друга страна, това означава, че бюджетното 
стимулиране е спасило света по време на криза. 
През последните години страните активно използваха бюджетното стимулиране, опитвайки се да накарат икономиките 
си отново да растат с помощта на увеличаване на бюджетните разходи. 
Но в Европа сега се използва друга политика – строгото съкращение на бюджетните разходи трябва да помогне на 
европейските страни да си върнат доверието на пазарите, макар тази политика явно да подкопава растежа в Европа. 
Растежът на бюджетните разходи се превръща в ефективен начин за стабилизиране на икономиката. Така кризата през 
2008 г. е могла да се окаже далеч по-сурова, ако правителствата не бяха започнали бюджетните стимулирания, 
коментира икономистите. 
Докладът на МВФ предизвика жив интерес сред икономистите. Разговорите за това, че мерките за икономии, са довели 
до рецесия Гърция и държавите от Южна Европа, сега са доказани, при това от експерти на авторитетната 
международна организация. 
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Вестник Стандарт 
 
√ Шефът пести с младежи 
http://www.standartnews.com/biznes-biznes/shefat_pesti_s_mladezhi-167737.html 
Шефът ще пести данъци, ако наема безработни младежи. Тази идея иска да въведе със законова промяна социалният 
министър Тотю Младенов. Според нея фирмите ще намаляват финансовите си резултати преди облагане с разходите за 
заплати и осигуровки на назначени служители на възраст до 29 години. Договорът с тях обаче трябва да е поне за една 
година. Другото условие е младежите да са регистрирани в бюрата по труда най-малко от 4 месеца. Промяната трябва 
да залегне в готвените поправки на Закона за корпоративното подоходно облагане. В момента младежката безработица 
у нас е над 30%, което е с 10 на сто над средната за Евросъюза. 
През юни правителството подписа споразумение с бизнеса и синдикатите за наемане на 22 хиляди безработни младежи 
в частния сектор до края на 2013 г. 
Подобен данъчен стимул от години съществува при наемане на безработни над 50 години или с увреждания. Новата 
данъчна преференция е предназначена за фирми, които не са се възползвали от субсидиите по европрограмата 
"Развитие на човешките ресурси" или от държавните мерки за насърчаване на заетостта. Тя не изисква допълнителен 
финансов ресурс, нито пък ще се отрази пряко или косвено на бюджета, твърди вносителят Тотю Младенов. Промяната в 
Закона за корпоративното подоходно облагане е вкарана в преходните и заключителни разпоредби на изменение на 
Кодекса на труда, което трябва да бъде обсъдено на предстоящо заседание на съвета за тристранно сътрудничество. То 
отново е свързано с по-лесния достъп на младите до пазара на труда. Предвижда се в трудовия кодекс ясно да се 
регламентира договорът за стажуване като особен вид договор, който подпомага прехода на младите от образование 
към устойчива заетост. Сега много често стажанти трупат опит и без никакви договори и заплащане. 
 
Вестник Труд 
 
√ Цел: 3 пъти по-малко безработни до 2020 г. 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1616829 
През 2020 г. младежката безработица (15-29 г.) в България трябва да намалее до 7%. Тази свърхамбициозна цел си 
поставя министерството на труда в актуализираната стратегия по заетостта (2012-2020 г.). Проектът на документа е 
публикуван за обществено обсъждане.  
Изпълнението на задачата изглежда като почти невъзможна мисия, ако се има предвид, че по данни на Евростат към 
септември т.г. безработните до 25-годишна възраст у нас са почти 30% от всички млади. Делът им нараства всеки месец, 
тъй като през последните години фирмите много трудно наемат хора без професионален опит.  
За да се изпълни целта на социалното министерство, през следващите 8 години младите българи без препитание трябва 
да намалеят повече от три пъти. Според министерството на труда повишаването на заетостта ще се постигне, като се 
подобри връзката между образование и нуждите на пазара на труда. Освен това трябва да се увеличат и стажовете на 
учащи и млади специалисти в реална работна среда. Преди два дни БСК обяви, че с изключение на завършилите 
технически университет, само 20% от висшистите работят това, за което са учили. Мярка за повишаване на заетостта е и 
намаляването на децата, които преждевременно отпадат от училище. 
Основна цел на стратегията е през 2020 година 76% от българите между 20 и 64 г. да имат препитание. По данни на НСИ 
през второто тримесечие на т.г. работа имат едва 62,6% от българите в тези възрастови граници. Според стратегията 
тенденцията ще се пречупи чрез “по-високо участие на младежите, по-възрастните лица и нискоквалифицираните 
работници, както и чрез по-добро интегриране на легалните мигранти”.  
“Икономическото възстановяване и създаването на нови работни места ще бъде подкрепено и чрез стимулиране на 
високотехнологичните сектори..., обвързване на инвестицията със създаването на работни места”, пише още в 
документа. За да станат услугите по заетостта по-атрактивни, ще се създаде “виртуална служба” за онлайн регистрация и 
консултация в бюрата по труда. 
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