
 

 
 
 
Асоциация на индустриалния капитал в България  
 
БНР 
 
√ Васил Велев: Има 16 конкретни проблема, които и този бюджет не решава 
http://bnr.bg/sites/horizont/Shows/Current/NeshtoPoveche/economics/Bulgaria/Pages/0711.aspx 
В ЕС средно за образование са харчени с 60% повече отколко за отбрана и сигурност. В България за образование се харчи 
по-малко отколкото за отбрана и сигурност. Това подчерта в предаването "Нещо повече" Васил Велев, председател на 
Асоциацията на индустриалния капитал. Той добави, че при финансирането на науката и приложните изследвания 
положението още по-драстично се разминава със средно европейското и със зададените цели.  
И МВФ прогнозира по-нисък ръст от 1,5%. Неговата прогноза излезе доста преди днешните. Това е нашата 
прогноза. Ние не бихме желали да мълчим. Обръщаме внимание, че тя е по-ниска и от прогнозата, въз основа на 
която всъщност е сметнат бюджетът, тъй като стана ясно, че въпреки че БВП, според финансовото 
министерство и правителството, ще порасне с 1,9%, бюджетът е смятан при по-консервативен ръст на БВП от 
1,2. Ние обръщаме внимание на това, че е възможно той да бъде и по-нисък.  
Велев коментира още: Нашата позиция е декларирана – ние посочваме и добрите страни в проектобюджета, 
посочваме решените проблеми, които години наред не са били решавани, но също така посочваме 16 конкретни 
проблема, които и този бюджет не решава. Надяваме се поне част от тях да бъдат на вниманието на 
депутатите и между двете четения да се предприемат мерки. 
Цялото интервю чуйте в звуковия файл.  
 
dobrudja-news.net 
 
√ Проучване сочи: Все повече хора рабоят допълнително 
http://dobrudja-news.net/index.php?option=com_content&task=view&id=46609&Itemid=27 
За разлика от преди 3 години, когато най-голям дял на работещите в сивия сектор имаше в сферата на Туризма и 
Строителството, сега на челните позиции излизат "Електротехника и електроника", "Парфюмерия и козметика" и 
"Полиграфия". В тези сфери между 30 и 50% са в сивия сектор, съобщи в предаването„Капитал" социологът доц. Емилия 
Ченгелова – експерт към Асоциацията на индустриалния капитал в България, участвала в социологическо проучване по 
проект “Ограничаване и превенция на неформалната икономика”. Проучването показва, че сравнение с 2010 г.  два пъти 
е нараснал броя на хората работещи допълнителна работа. Процентът им се е увеличил от 6 на 14, като половината от 
тези хора работят без трудов договор, само за да влязат повече пари в семейния бюджет.  Изрядните работодатели 
винаги ще работят на загуба, когато се конкурират със сивия сектор. Затова фирмите са поставени пред дилемата да 
нарушават закона или да бъдат изрядни, смята доц. Ченгелова. По думите й свързването на търговските обекти със 
системата на НАП не се възприема еднозначно от бизнеса. Законодателството у нас продължава да е благоприятно към 
големите данъкоплатци и икономически единици, но в същото време тези мерки, приложени към малките ги пращат в 
сферата на здрача, а други фалират, каза още експертът. Според нея политиката спрямо бизнеса продължава да бъде 
неадекватна. Постоянно се променят закони, което кара бизнесът да търси вратички за заобикалянето им, каза още 
социологът. Като цяло общият социално психологически фон предразполага към сиви практики, но според данните от 
изследването през последните 3 години е постигнат съществен напредък в ограничаване на неформалната икономика, 
добави още Ченгелова. 
 
mediapool.bg 
 
√ Бизнес асоциация прогнозира 0.6% ръст в България за 2012 г. 
http://www.mediapool.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-
%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-06-
%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-
%D0%B7%D0%B0-2012-%D0%B3-news199288.html 
Прогнозата на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е за 0.4-0.6% ръст на БВП за 2012 г. спрямо 2011 
г., съобщиха от асоциацията. 
Според АИКБ прогнозата за 1.9% ръст на БВП за 2013 г. е оптимистична, пише в съобщението. 
АИКБ категорично подкрепя тенденцията за поддържане на дела на средствата, преразпределяни от държавния бюджет 
под 40 на сто от БВП, а именно - равнището от 38.8 на сто в проекта за бюджет за 2013 г. 
АИКБ подкрепя и данъчната стабилност при ниски равнища на данъчните ставки, като я оценява като един от основните 
фактори за привличане на чуждестранни инвестиции и за осигуряване на условия за икономически растеж. 
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Асоциацията подкрепя и прогнозирания дефицит в проектобюджета от 1.25%. 
Организацията отбелязва нуждата от спешно подновяване и успешно приключване на реформите, особено в 
здравеопазването и сигурността. Разчетите показват, че при значително по-малко преразпределяне на национален 
доход през бюджета в България (38.8 на сто от БВП) спрямо средноевропейското ниво (49.1 на сто) разходите за отбрана 
и сигурност в България (3.6 на сто от БВП) са на средноевропейско ниво (3.5 на сто), докато разходите за образование 
(3.5 процента в България) са значително под средноевропейските (5.5 на сто). 
Тази тенденция следва да бъде проследена и да бъдат предприети мерки за промяна, подчертава от АИКБ. 
АИКБ предлага Националния план за действие по заетостта за 2013 г. да бъде увеличен с поне 10-15 на сто. 
 
darikfinance.bg 
 
√ Индустриалците очакват 1.9% ръст на икономиката догодина 
http://darikfinance.bg/novini/84599/%C8%ED%E4%F3%F1%F2%F0%E8%E0%EB%F6%E8%F2%E5+%EE%F7%E0%EA%E2%E0%F2+
1.9+%F0%FA%F1%F2+%ED%E0+%E8%EA%EE%ED%EE%EC%E8%EA%E0%F2%E0+%E4%EE%E3%EE%E4%E8%ED%E0 
Икономически ръст от 0.4% - 0.6% за тази година очаква Асоциацията на индустриалния капитал в България, става ясно 
от съобщение на организацията. С това прогнозите се припокриват с правителствените очаквания. За догодина 
индустриалците подготвят за ръст на Брутния вътрешет продукт е 1.9% при сбъдването на най-оптимистичния сценарий 
за развитие на икономиката.  
Асоциацията подкрепя политиката по поддържане на бюджетен дефицит в границата 1.25% и настоява за стабилност 
при данъчните ставки, тъй като ниските данъци са един от основните фактори за привличане на чуждестранни 
инвестиции.  
Индустриалците се обявяват за спешни реформи в областта на здравеопазването и сигурността. Те посочват, че 
разходите за отбрана и сигурност в България, които възлизат на 3.6%, са на средноевропейското ниво, но разходите за 
образование да значително под средноевропейските. Настоява се и за коригиране на Националния план за действие по 
заетостта в посока увеличение на капацитета с 10-15%. 
 
investor.bg 
 
√ АИКБ настоява за спешни реформи в здравеопазването и сигурността 
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/aikb-nastoiava-za-speshni-reformi-v-zdraveopazvaneto-i-
sigurnostta,142526/ 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепя заложения от управляващите бюджетен дефицит от 
1,25% в Бюджет 2013.  
Това е записано в официалната позиция по проекта за държавния бюджет за 2013 година на работодателската 
организация, съобщават от там. 
Индустриалците одобряват ниските равнища на данъчните ставки, заложени в проектодокумента, като отбелязват, че 
това е един от основните фактори за привличане на чуждестранни инвестиции и за осигуряване на условия за 
икономически растеж. 
В същото време те настояват за спешно подновяване на реформите в здравеопазването и сигурността. 
От АИКБ цитират данни, според които при значително по-малко преразпределяне на национален доход през бюджета в 
България (38,8 % от БВП) спрямо средното за Европа ниво (49,1 %) разходите за отбрана и сигурност у нас (3,6 % от БВП) 
са на средноевропейско ниво (3,5 %), докато разходите за образование (3,5 % в България) са значително под 
средноевропейските (5,5 %). Тази тенденция следва да бъде проследена и да бъдат предприети мерки за промяна, 
смятат от асоциацията. 
Във връзка с това, че проектът на бюджет на Националния план за действие по заетостта за 2013 г. не е индексиран с 
темпа на инфлацията, от асоциацията предлагат той да бъде увеличен с поне 10%. 
Позицията е изпратена до вицепремиера Симеон Дянков, председателите на комисията по бюджет и финанси и 
комисията по икономическа политика. 
 
БТА 
 
√ Прогнозата на Асоциацията на индустриалния капитал в България е за 0,4-0,6 на сто ръст на БВП за 2012 г. спрямо 
2011 г. 
http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/483902 
Прогнозата на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ е за 0,4-0,6 на сто ръст на БВП за 2012 г. спрямо 
2011 г., пише в съоб... 
 
pressbox.bg 
 
√ АИКБ с позиция по проекта за Бюджет 2013 г. 
http://pressbox.bg/?p=1854 
Асоциация на индустриалния капитал в България /АИКБ/ представи своята позиция по проекта на Държавния бюджет за 
2013 г. Позицията е изпратена до заместник-министър председателя на Република България – г-н Симеон Дянков, 
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председателите на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм, 
както и до председателите на Парламентарните групи, включени в състава на 41-то Народно събрание на Република 
България. 
Прогнозата на АИКБ е за 0,4 – 0,6 % ръст на БВП за 2012 г. спрямо 2011 г. Категорично се подкрепя тенденцията за 
поддържане на дела на средствата, преразпределяни от Държавния бюджет под 40 %, а именно равнището от 38,8 % в 
проекта за бюджет за 2013 г. 
В представената позиция АИКБ подкрепя данъчната стабилност при ниски равнища на данъчните ставки, като я оценява 
като един от основните фактори за привличане на чуждестранни инвестиции и за осигуряване на условия за 
икономически растеж. Подкрепя се и прогнозирания дефицит от 1,25 %. 
АИКБ отбелязва нуждата от спешно подновяване и успешно приключване на изостаналите и изоставени реформи, 
особено в здравеопазването и сигурността. Разчетите показват, че при значително по-малко преразпределяне на 
национален доход през бюджета в България (38,8 % от БВП) спрямо средноевропейското ниво (49,1 %) разходите за 
отбрана и сигурност в България (3,6 % от БВП) са на средноевропейско ниво (3,5 %), докато разходите за образование 
(3,5 % в България) са значително под средноевропейските (5,5 %). Тази тенденция следва да бъде проследена и да бъдат 
предприети мерки за промяна. 
Във връзка с фактите, че проектът на бюджет на Националния план за действие по заетостта за 2013 г. не е индексиран с 
темпа на инфлацията, АИКБ предлага той да бъде увеличен с поне 10 – 15 %. 
Приложено Ви изпращаме цялата позиция на Асоциация на индустриалния капитал в България по проекта на Държавен 
бюджет за 2013 г. 
 
banks.dir.bg 
 
√ Бизнесът прогнозира по-нисък растеж от ЕК 
http://banks.dir.bg/2012/11/07/news12365021.html 
Прогнозата на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ е за 0,4-0,6 на сто ръст на БВП за 2012 г. спрямо 
2011 г., пише в съобщение на асоциацията. От ЕК пък покачиха прогнозите си за ръст от 0.8% за тази година и 1.4% за 
следващата. 
Според АИКБ прогнозата за 1,9 на сто ръст на БВП за 2013 година е оптимистична, пише в съобщението, цитирано от БТА. 
Само преди седмица икономисти от ЦИР също покачиха прогнозите си за над 1% растеж на икономиката. Седмица 
преди това същото направи и МВФ 
Европейската комисия (ЕК) очаква българската икономика да нарасне с 0,8 процента тази година и с 1,4 процента 
догодина, се посочва в оповестените днес есенни прогнози на ЕК за икономическото развитие на страните от ЕС. През 
май комисията прогнозира растеж от 0,5 на сто за текущата година и 1,9 процента за 2013 година. Според есенните 
прогнози на ЕК българската икономика трябва да нарасне с 2 процента през 2014 година.  
АИКБ категорично подкрепя тенденцията за поддържане на дела на средствата, преразпределяни от държавния 
бюджет под 40 на сто от БВП, а именно - равнището от 38,8 на сто в проекта за бюджет за 2013 г. АИКБ подкрепя и 
данъчната стабилност при ниски равнища на данъчните ставки, като я оценява като един от основните фактори за 
привличане на чуждестранни инвестиции и за осигуряване на условия за икономически растеж.  
Асоциацията подкрепя и прогнозирания дефицит в проектобюджета от 1,25 на сто. Тя отбелязва нуждата от спешно 
подновяване и успешно приключване на реформите, особено в здравеопазването и сигурността. Разчетите показват, че 
при значително по-малко преразпределяне на национален доход през бюджета в България (38,8 на сто от БВП) спрямо 
средноевропейското ниво (49,1 на сто) разходите за отбрана и сигурност в България (3,6 на сто от БВП) са на 
средноевропейско ниво (3,5 на сто), докато разходите за образование (3,5 процента в България) са значително под 
средноевропейските (5,5 на сто). Тази тенденция следва да бъде проследена и да бъдат предприети мерки за промяна, 
подчертава от АИКБ.  
Работодателите предлагат Националния план за действие по заетостта за 2013 г. да бъде увеличен с поне 10-15 на сто. 
Прогнозите на Еврокомисията за безработицата в България са повишени леко. Тази година ЕК очаква безработицата да 
достигне 12,7 процента, колкото и догодина, а през 2014 да отчете лек спад до 12,5 процента. В пролетните прогнози 
очакванията бяха за безработица от 12 процента тази година и 11,9 процента догодина.  
За 2012 година се очаква умерена инфлация от средно 2,5 процента, като през 2013 година се прогнозира тя да 
достигне 2,6 на сто. В майската си прогноза ЕК очакваше инфлация от съответно 2,6 и 2,7 на сто. 
 
vratza.com 
 
√ Разходите за образование по-малко от европейските 
http://news.vratza.com/?id=2008745 
Асоциация на индустриалния капитал в България представи своята позиция по проекта на Държавния бюджет за 2013 г. 
Позицията е изпратена до заместник-министър председателя на Република България Симеон Дянков, председателите на 
Комисията по бюджет и финанси и Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм, както и до 
председателите на mарламентарните групи, включени в състава на 41-то Народно събрание на Република България. 
Прогнозата на асоциацията е за 0,4 - 0,6 процента ръст на брутния вътрешен продукт за 2012 г. спрямо 2011 г. 
Категорично се подкрепя тенденцията за поддържане на дела на средствата, преразпределяни от държавния бюджет 
под 40 процента, а именно равнището от 38,8 процента в проекта за бюджет за 2013 г. 

http://banks.dir.bg/2012/11/07/news12365021.html
http://news.vratza.com/?id=2008745


В представената позиция асоциацията подкрепя данъчната стабилност при ниски равнища на данъчните ставки, като я 
оценява като един от основните фактори за привличане на чуждестранни инвестиции и за осигуряване на условия за 
икономически растеж. Подкрепя се и прогнозирания дефицит от 1,25 процента. 
Отбелязва се нуждата от спешно подновяване и успешно приключване на изостаналите и изоставени реформи, особено 
в здравеопазването и сигурността. Разчетите показват, че при значително по-малко преразпределяне на национален 
доход през бюджета в България (38,8 процеинта от БВП) спрямо средноевропейското ниво (49,1 процента) разходите за 
отбрана и сигурност в България (3,6 процента от БВП) са на средноевропейско ниво (3,5 процента), докато разходите за 
образование (3,5 процента в България) са значително под средноевропейските (5,5 процента). Тази тенденция следва да 
бъде проследена и да бъдат предприети мерки за промяна. 
Във връзка с фактите, че проектът на бюджет на Националния план за действие по заетостта за 2013 г. не е индексиран с 
темпа на инфлацията, асоциацията предлага той да бъде увеличен с поне 10 - 15 процента. 
 
regal.bg 
 
√ Бизнес асоциация прогнозира 0.6% ръст в България за 2012 г. 
http://www.regal.bg/show.php?storyid=1941855 
Прогнозата на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е за 0.4-0.6% ръст на БВП за 2012 г. спрямо 2011 
г., съобщиха от асоциацията. 
Според АИКБ прогнозата за 1.9% ръст на БВП за 2013 г. е оптимистична, пише в съобщението. 
АИКБ категорично подкрепя тенденцията за поддържане на дела на средствата, преразпределяни от държавния бюджет 
под 40 на сто от БВП, а именно - равнището от 38.8 на сто в проекта за бюджет за 2013 г. 
АИКБ подкрепя и данъчната стабилност при ниски равнища на данъчните ставки, като я оценява като един от основните 
фактори за привличане на чуждестранни инвестиции и за осигуряване на условия за икономически растеж. 
Асоциацията подкрепя и прогнозирания дефицит в проектобюджета от 1.25%. 
Организацията отбелязва нуждата от спешно подновяване и успешно приключване на реформите, особено в 
здравеопазването и сигурността. Разчетите показват, че при значително по-малко преразпределяне на национален 
доход през бюджета в България (38.8 на сто от БВП) спрямо средноевропейското ниво (49.1 на сто) разходите за отбрана 
и сигурност в България (3.6 на сто от БВП) са на средноевропейско ниво (3.5 на сто), докато разходите за образование 
(3.5 процента в България) са значително под средноевропейските (5.5 на сто). 
Тази тенденция следва да бъде проследена и да бъдат предприети мерки за промяна, подчертава от АИКБ. 
АИКБ предлага Националния план за действие по заетостта за 2013 г. да бъде увеличен с поне 10-15 на сто. 
 
infostock.bg 
 
√ АИКБ прогнозира ръст на БВП за 2012 г. от 0.4-0.6% 
http://www.infostock.bg/infostock/control/news/details/39402/bg 
Прогнозата на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е за 0.4-0.6% ръст на БВП за 2012 г. спрямо 2011 
г., пише в съобщение на асоциацията. 
Според асоциацията прогнозата за 1.9% ръст на БВП за 2013 г. е оптимистична. 
АИКБ категорично подкрепя тенденцията за поддържане на делът на средствата, преразпределяни от държавния 
бюджет под 40% от БВП, а именно - равнището от 38.8% в проекта за бюджет за 2013 г. 
АИКБ подкрепя и данъчната стабилност при ниски равнища на данъчните ставки, като я оценява като един от основните 
фактори за привличане на чуждестранни инвестиции и за осигуряване на условия за икономически растеж.  Асоциацията 
подкрепя и прогнозирания дефицит в проектобюджета от 1.25%. 
Асоциацията отбелязва нуждата от спешно подновяване и успешно приключване на реформите, особено в 
здравеопазването и сигурността. Разчетите показват, че при значително по-малко преразпределяне на национален 
доход през бюджета в България (38.8% от БВП) спрямо средноевропейското ниво (49.1%) разходите за отбрана и 
сигурност в България (3.6% от  
БВП) са на средноевропейско ниво (3.5%), докато разходите за образование (3.5% в България) са значително под 
средноевропейските (5.5%). Тази тенденция следва да бъде проследена и да бъдат предприети мерки за промяна, 
подчертават от АИКБ. 
АИКБ предлага Националния план за действие по заетостта за 2013 г. да бъде увеличен с поне 10-15%. 
 
telekabeltv.bg 
 
√ Бизнес асоциация прогнозира 0.6% ръст в България за 2012 г. 
http://www.telekabeltv.bg/bg/news/6989.html?cid=1 
Прогнозата на Асоциацията на индустриалния капитал в България е за 0.4-0.6% ръст на брутния вътрешен продукт за 
2012 г. спрямо 2011 г. Асоциацията категорично подкрепя тенденцията за поддържане на дела на средствата, 
преразпределяни от държавния бюджет под 40 на сто от БВП, а именно - равнището от 38.8 на сто в проекта за бюджет 
за 2013 г. Подкрепя също така и данъчната стабилност при ниски равнища на данъчните ставки, като я оценява като един 
от основните фактори за привличане на чуждестранни инвестиции и за осигуряване на условия за икономически растеж, 
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пише mediapool. Организацията отбелязва нуждата от спешно подновяване и успешно приключване на реформите, 
особено в здравеопазването и сигурността.  
 
hsmaritsa.com 
 
√ Едрият бизнес подкрепя Бюджет 2013 
http://www.hsmaritsa.com/haskovo/edriyat-biznes-podkrepya-byudzhet-2013.html 
Асоциация на индустриалния капитал в България /АИКБ/ представи своята позиция по проекта на Държавния бюджет за 
2013 г. Тя е изпратена до заместник-министър председателя на Република България - г-н Симеон Дянков, председателите 
на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм, както и до 
председателите на Парламентарните групи.Това гласи разпространено до медиите становище. 
Прогнозата на АИКБ е за 0,4 - 0,6 % ръст на БВП за 2012 г. спрямо 2011 г. Категорично се подкрепя тенденцията за 
поддържане на дела на средствата, преразпределяни от Държавния бюджет под 40 %, а именно равнището от 38,8 % в 
проекта за бюджет за 2013 г. 
АИКБ подкрепя данъчната стабилност при ниски равнища на данъчните ставки,  оценява я  като един от основните фактори 
за привличане на чуждестранни инвестиции и за осигуряване на условия за икономически растеж. Подкрепя се и 
прогнозирания дефицит от 1,25 %.  
АИКБ отбелязва нуждата от спешно подновяване и успешно приключване на изостаналите и изоставени реформи, особено 
в здравеопазването и сигурността. Разчетите показват, че при значително по-малко преразпределяне на национален доход 
през бюджета в България (38,8 % от БВП) спрямо средноевропейското ниво (49,1 %) разходите за отбрана и сигурност в 
България (3,6 % от БВП) са на средноевропейско ниво (3,5 %), докато разходите за образование (3,5 % в България) са 
значително под средноевропейските (5,5 %). Тази тенденция следва да бъде проследена и да бъдат предприети мерки за 
промяна. 
Във връзка с фактите, че проектът на бюджет на Националния план за действие по заетостта за 2013 г. не е индексиран с 
темпа на инфлацията, АИКБ предлага той да бъде увеличен с поне 10 - 15 %. 
 
economynews.bg 
 
√ АИКБ: 0,4-0,6% ръст на БВП за 2012 г. 
http://www.economynews.bg/%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B1-04-06-%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82-
%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B2%D0%BF-%D0%B7%D0%B0-2012-%D0%B3-news38713.html 
Прогнозата на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ е за 0,4-0,6% на БВП за 2012 г. спрямо 2011 г., 
съоби асоциацията. Според асоциацията прогнозата за 1,9% ръст на БВП за 2013 година е оптимистична, пише в 
съобщението. АИКБ категорично подкрепя тенденцията за поддържане на дела на средствата, преразпределяни от 
държавния бюджет под 40% от БВП, а именно - равнището от 38,8% в проекта за бюджет за 2013 г. АИКБ подкрепя и 
данъчната стабилност при ниски равнища на данъчните ставки, като я оценява като един от основните фактори за 
привличане на чуждестранни инвестиции и за осигуряване на условия за икономически растеж. Асоциацията подкрепя и 
прогнозирания дефицит в проектобюджета от 1,25%. Асоциацията отбелязва нуждата от спешно подновяване и успешно 
приключване на реформите, особено в здравеопазването и сигурността. Разчетите показват, че при значително по-малко 
преразпределяне на национален доход през бюджета в България (38,8% от БВП) спрямо средноевропейското ниво 
(49,1%) разходите за отбрана и сигурност в България (3,6% от БВП) са на средноевропейско ниво (3,5%), докато 
разходите за образование (3,5% в България) са значително под средноевропейските (5,5%). Тази тенденция следва да 
бъде проследена и да бъдат предприети мерки за промяна, подчертава от АИКБ. АИКБ предлага Националния план за 
действие по заетостта за 2013 г. да бъде увеличен с поне 10-15%. 
 
bulfax.com 
 
√ Бизнес асоциация прогнозира 0.6% ръст в България за 2012 г. 
http://www.bulfax.com/?q=node/2853565 
Прогнозата на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е за 0.4-0.6% ръст на БВП за 2012 г. спрямо 2011 
г., съобщиха от асоциацията.   Според АИКБ прогнозата за 1.9% ръст на БВП за 2013 г. е оптимистична, пише в 
съобщението.   АИКБ категорично подкрепя тенденцията за поддържане на дела на средствата, преразпределяни от 
държавния бюджет под 40 на сто от БВП, а именно - равнището от 38.8 на сто в проекта за бюджет за 2013 г.   АИКБ 
подкрепя и данъчната стабилност при ниски равнища на данъчните ставки, като я оценява като един от основните 
фактори за привличане на чуждестранни инвестиции и за осигуряване на условия за икономически растеж.   
Асоциацията подкрепя и прогнозирания дефицит в проектобюджета от 1.25%.   Организацията отбелязва нуждата от 
спешно подновяване и успешно приключване на реформите, особено в здравеопазването и сигурността. Разчетите 
показват, че при значително по-малко преразпределяне на национален доход през бюджета в България (38.8 на сто от 
БВП) спрямо средноевропейското ниво (49.1 на сто) разходите за отбрана и сигурност в България (3.6 на сто от БВП) са на 
средноевропейско ниво (3.5 на сто), докато разходите за образование (3.5 процента в България) са значително под 
средноевропейските (5.5 на сто).   Тази тенденция следва да бъде проследена и да бъдат предприети мерки за промяна, 
подчертава от АИКБ.   АИКБ предлага Националния план за действие по заетостта за 2013 г. да бъде увеличен с поне 10-
15 на сто. 
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novjivot.info 
 
√ Работодатели дискутират в Кърджали сивата икономика 
http://novjivot.info/11/07/34433 
Асоциация на индустриалния капитал – организация на работодателите в България ще повдигне в Кърджали 
дискусия</strong> как да се ограничи сивия сектор в икономиката на страната. Форумът с участието на зам.-
председателя на Управителния съвет на асоциацията Боян Бойчев ще се проведе в петък в конферентната  
Желанието ни е да повдигнем дискусия как да бъде ефективно ограничен сивия сектор, който в условията на 
продължаваща икономическа криза ощетява бюджетните системи и краде от легалния бизнес, казват от Асоциацията 
Ще бъдат представени резултатите от социологическите проучвания по проект “Ограничаване и превенция на 
неформалната икономика”.  
Проектът се изпълнява от Асоциацията в партньорство с Конфедерация на независимите синдикати у нас и се финансира 
от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС и 
България.  
Откриването на форума е в 14 часа. 
 
projectmedia.bg 
 
√ Конкурс за наградата “ЕВРИКА” за “Млад мениджър” 
http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57010 
Наградата ще получи млад мениджър на възраст до 35 години, който е успял да постигне значими успехи през годината 
и е показал видими способности за самоусъвършенстване и развитие  
Фондация “Еврика” съвместно с Асоциацията на индустриалния капитал в България организират ежегоден конкурс за 
наградата “ЕВРИКА” за Млад мениджър. 
Наградата ще получи този млад мениджър на възраст до 35 години, който е успял да постигне значими успехи през 
годината и е показал видими способности за самоусъвършенстване и развитие, съобщават от фондацията. 
Кандидатите могат да бъдат предложени от своите фирми, от редакции, обществени организации или сами да заявят 
участието си. Заявките-предложения трябва да съдържат информация за: 
- имената и рождената дата; 
- адрес за кореспонденция, телефон и e-mail; 
- основна професия, къде и какво е завършил, допълнителна квалификация, какви езици владее и в каква степен; 
- кратко описание на професионалната кариера; 
- принос за просперитета на фирмата и постиженията през последната година - бизнес резултати; личен принос за 
развитие на бизнеса; професионални качества на кандидата; иновативност, качество и бизнес съвършенство; социална 
отговорност на бизнеса; изграждане на партньорства. 
Журито, съставено от компетентни специалисти, ще направи предварителна селекция по предоставените резултати и 
доказателства и обективно и непреднамерено ще определи участниците в заключителния етап. Победителят ще бъде 
определен след провеждане на среща с журито, за да могат да се изявят знанията и способностите. 
Носителят на наградата „ЕВРИКА” ще получи слава и престиж, паметна пластика и почетен диплом. 
Заявки се изпращат до 15 декември във Фондация „ЕВРИКА” на адрес: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий” 1 или на е-
mail: office@evrika.org 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Класа  
 
√ Общността ще върне към икономически растеж през 2013 г. 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/215182_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%
B0+%D1%89%D0%B5+%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B5+%D0%BA%D1%8A%D0%BC+%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0
%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B
6+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7+2013+%D0%B3.+ 
Краткосрочните перспективи пред икономиката на ЕС сочат, че тя остава уязвима, но се очаква постепенно завръщане 
към растеж на БВП през 2013 г. и допълнително засилване през 2014 г., се посочва в Есенна прогноза за периода 2012—
2014 г. 
За 2012 г. се прогнозира свиване на БВП с 0,3 % в ЕС и с 0,4% на годишна основа в еврозоната. Растежът на БВП през 2013 
г. се очаква да бъде 0,4% в ЕС и 0,1% в еврозоната. Очаква се безработицата да остане на много високо равнище. 
Прогнозите сочат запазване на слабото вътрешното търсене през 2013 г. и засилване едва през 2014 г., тъй като то 
продължава да бъде ограничавано от процеса на намаляване на задлъжнялостта в някои държави членки и на 
преразпределянето на ресурсите между отделните сектори. Този процес се очаква да остави своя отпечатък и върху 
пазара на труда. Прогнозира се безработицата да достигне до малко под 11% в ЕС и до 12% в еврозоната през 2013 г., 
макар и с големи разлики между отделните държави членки. 
Европейската комисия очаква българската икономика да отчете ръст от 0,8% през текущата година. През 2013 година 
БВП на България ще отчете растеж от 1,4%, а през 2014 година – от 2%.  

http://novjivot.info/11/07/34433
http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=57010
http://www.klassa.bg/news/Read/article/215182_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0+%D1%89%D0%B5+%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B5+%D0%BA%D1%8A%D0%BC+%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B6+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7+2013+%D0%B3
http://www.klassa.bg/news/Read/article/215182_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0+%D1%89%D0%B5+%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B5+%D0%BA%D1%8A%D0%BC+%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B6+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7+2013+%D0%B3
http://www.klassa.bg/news/Read/article/215182_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0+%D1%89%D0%B5+%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B5+%D0%BA%D1%8A%D0%BC+%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B6+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7+2013+%D0%B3
http://www.klassa.bg/news/Read/article/215182_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0+%D1%89%D0%B5+%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B5+%D0%BA%D1%8A%D0%BC+%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B6+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7+2013+%D0%B3


Големите вътрешни и външни дисбаланси в Общността, натрупани през годините преди кризата, намаляват, но този 
процес продължава да влияе на вътрешното търсене в някои държави членки, а икономическата активност се различава 
значително в отделните държави.  
Растежът на БВП през 2014 г. се очаква да бъде 1,6 % в ЕС и 1,4% в еврозоната.  
Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по икономическите и паричните въпроси и еврото Оли 
Рен заяви: „Европа преминава през труден процес на възстановяване на макроикономическото равновесие, който ще 
продължи още известно време. Нашите прогнози са за постепенно подобряване на перспективите за растеж на Европа 
от началото на следващата година. Няколко важни политически решения поставиха основите за укрепване на доверието. 
Напрежението на пазара спадна, но няма място за самодоволство. Европа трябва да продължи да съчетава 
благоразумната фискална политика със структурни реформи, за да се създадат условия за устойчив растеж, който да 
намали безработицата от сегашните недопустимо високи равнища.“  
Растежът на БВП през 2013 г. вероятно ще остане съвсем слаб, след което ще се засили до известна степен през 2014 г. 
Очаква се нетният износ да продължи да допринася за растежа. 
 
√ Бюджетното салдо е положително с почти 250 млн. лв. на касова основа 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/215192_%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%
82%D0%BE+%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%BE+%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%
82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE+%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8+250+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.
+%D0%BB%D0%B2.+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%
BE%D0%B2%D0%B0+ 
Бюджетното салдо по Консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към септември 2012 г. е 
положително и е в размер на 248,1 млн. лв. То се формира от излишък по националния бюджет в размер на 735,2 млн. 
лв. и дефицит по европейските средства от 487 млн. лева, уточняват от Министерството на финансите. Само за 
септември се отчита излишък от 140,5 млн. лв. 
Фискалният резерв към 30 септември е 7,2 млрд. лева. В него обаче влизат и близо 2 млрд. лв. външен държавен заем, 
който беше емитиран през лятото с цел погасяване на външния дълг с падеж през януари 2013 г. 
Постъпилите приходи и помощи по КФП към края на третото тримесечие на годината са в размер на почти 20 млрд. лв. 
или 69,5% от разчетите в Закона за държавния бюджет за 2012 г. В сравнение със същия период на миналата година те 
отчитат номинален ръст от 8,9% (1.63 млрд. лв.). Това се дължи най-вече на ръста при косвените данъци, като 
увеличение има и при неданъчните приходи и помощите. 
Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на септември 2012 г. 
е близо 16 млрд. лв., което е 74,1% от годишните разчети. Приходите от преките данъци са над 2.9 млрд. лв., или 76,4% 
от планираните за годината. Косвените данъци са в размер на 8.37 млрд. лв., което е 73,6% от планираното за 2012 г. От 
тях приходите от ДДС са в размер на 5.25 млрд. лв. (74% от разчета за годината), от акцизи - над 3 млрд. лв., (72,9% от 
разчета) и др. Неданъчните приходи и помощите са почти 4млрд. лв. или 55,8% от разчета, т.е. има изоставане от 
планираното. 
Разходите по консолидирания бюджет (включително вноската на България в общия бюджет на ЕС) към 30 септември 
2012 г. възлизат на 19.735 млрд. лв., което е 66,1% от годишния разчет. В структурно отношение спрямо същия период на 
предходната година се наблюдава нарастване основно при капиталовите разходи и социалните и 
здравноосигурителните плащания. Текущите разходи са над 16.45 млрд. лв. (73% от разчета за годината), акапиталовите 
разходи (вкл. нетният прираст на държавния резерв) възлизат на 2.13 млрд. лв. (40,1% от разчетите). 
Частта от вноската на България в общия бюджет на ЕС, изплатена към 30септември от централния бюджет възлиза на 
629 млн. лв. 
 
Вестник Капитал daily  
 
√ Брюксел с песимистична прогноза за българската икономика 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/11/07/1941884_brjuksel_s_pesimistichna_prognoza_za_bulgarskat
a/ 
Европейската комисия (ЕК) не е оптимист за развитието на българската икономика през следващите две години. Този 
извод може да се направи от есенната прогноза на институцията за икономическите очаквания за страните от 
Европейския съюз. Комисията очаква по-нисък икономически растеж за страната и по-висока безработица, като отчита 
по-добрата събираемост на данъците. 
Брюксел повиши леко прогнозата си за ръста на българската икономика за тази година и я понижи за следващата. 
Днешните очаквания са българската икономика да нарасне с 0.8 процента през тази година, при 0.5 на сто през пролетта. 
Въпреки това, ЕК остава значително по-песимистична за икономиката от правителството, което очаква БВП да се повиши 
с 1.4%, както и от БНБ, коята предвижда ръст от 1.2 на сто за 2012 г.. 
ЕК обаче понижава прогнозата си за българската икономика през следващата година, като очаква тя да порасне с 1.4% от 
1.9 на сто през май. През 2014 г. предвижданията са БВП да се покачи с 2 процента. 
Ръст на заплатите при висока безработица 
Безработицата ще продължава да бъде проблем, а Еврокомисията очаква през тази година да достигне 12.7%, да се 
запази на това ниво през следващата, а през 2014 г. да спадне съвсем малко до 12.5%. В пролетните прогнози 
очакванията бяха показателят да бъде 12 на сто тази година и 11.9% догодина. Според данните на Евростат през 

http://www.klassa.bg/news/Read/article/215192_%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%BE+%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE+%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8+250+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B2.+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www.klassa.bg/news/Read/article/215192_%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%BE+%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE+%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8+250+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B2.+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www.klassa.bg/news/Read/article/215192_%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%BE+%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE+%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8+250+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B2.+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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септември безработицата у нас е достигнала 12.4%. Очакванията за инфлацията в България са понижени леко до 2.5 и 2.6 
процента за 2012 и 2013 г. от съответно 2.6 и 2.7% в пролетната прогноза. 
Според доклада на ЕК възстановяването на българската икономика през следващите две години ще разчита основно на 
вътрешното търсене. Инвестициите обаче ще са основно по линия на проекти, финансирани по програмите на ЕС. 
Комисията очаква пазарът на труда да се стабилизира през 2013 г. и да започне леко да се възстановява чак година по-
късно. Ръстът на заплатите и разходите за труд обаче се очаква да остане сравнително силен. 
Брюксел отчита подобрената събираемост на данъците, дължащо се на свързването на всички касови апарати с НАП. 
Поради това се очаква бюджетният дефицит през тази и следващата година да остане в рамките на 1.5%, а през 2014 г. 
да се свие до 1 на сто от БВП. "Въпреки благоприятните тенденции в приходите, се очаква разходите също да нараснат 
значително", отбелязва ЕК, като цитира предвиденото в бюджета за следващата година увеличаване на пенсиите с 9.3%. 
Комисията прогнозира, че брутният държавен дълг ще се увеличи от 16.5% от БВП през 2011 г. до 18.5% през 2014 г. 
Влошаване в еврозоната 
За целия Европейски съюз комисията прогнозира свиване на БВП с 0.3% за тази година, а в еврозоната спадът ще 
достигне 0.4 на сто. Догодина се очаква икономиката на ЕС да постигне ръст от 0.4%, а тази на страните от валутния съюз 
– от едва 0.1 на сто. През май Брюксел прогнозираше нулев ръст в ЕС и свиване с 0.3% в еврозоната през 2012 г., както и 
значително по-бързо възстановяване през 2013 г., съпроводено с нарастване на БВП с 1.3. и 1% съответно в ЕС и 
еврозоната. Според новите прогнози растежът на БВП през 2014 г. се очаква да бъде 1.6% в ЕС и 1.4 на сто в еврозоната. 
Сред отделните държави най-висок икономически ръст се очаква да постигне Латвия – 4.3%, следвана от Литва, Естония 
и Полша с по над 2.4 на сто. В другата крайност ще е Гърция, чийто БВП се очаква да свие с 6% през тази година, с още 
4.2 на сто през 2013 г. и да се върне към умерен растеж през 2014 г. Най-голямата икономика в региона – Германия, ще 
нарасне с по 0.8% през тази и следващата година и с 2% през 2014 г., прогнозира ЕК. 
"Европа преминава през труден процес на възстановяване на макроикономическото равновесие, който ще продължи 
още известно време. Нашите прогнози са за постепенно подобряване на перспективите за растеж на Европа от началото 
на следващата година. Няколко важни политически решения поставиха основите за укрепване на доверието. 
Напрежението на пазара спадна, но няма място за самодоволство", коментира комисарят по икономическите и 
паричните въпроси Оли Рен. 
Той също така изтъква, че Европа трябва да продължи с "благоразумната фискална политика" и прилагането на 
структурни реформи, за да се създадат условия за устойчив растеж, който да намали безработицата от сегашните 
"недопустимо високи равнища". През септември безработицата във валутния съюз достигна рекордните 11.6% и вече 
засяга над 18.4 млн. души. Безработицата се очаква да достигне до малко под 11% в ЕС и до 12% в еврозоната през 2013 
г., като се запазят големите разлики между отделните държави членки. 
Плахо възстановяване през 2013 г. 
Растежът на БВП през 2013 г. вероятно ще остане съвсем слаб, след което ще се засили до известна степен през 2014 г.. 
Очакванията на Брюксел са нетният износ да продължи да допринася за растежа. Прогнозите сочат запазване на слабото 
вътрешното търсене през 2013 г. и засилване едва година по-късно, тъй като то продължава да бъде ограничавано от 
процеса на намаляване на задлъжнялостта в някои държави членки. 
Европейската комисия отчита напредък в областта на фискалната консолидация. Дефицитът по консолидирания 
държавен бюджет през 2012 г. се очаква да спадне до 3.6% в ЕС и до 3.3% в еврозоната. Съотношението на държавните 
дългове към БВП обаче се очаква да нарасне догодина от 93 на 95% в еврозоната и от 87 на 89% в ЕС. 
ЕБВР прогнозира значително забавяне на икономиките в Централна и Източна Европа 
Страните от Централна и Източна Европа са изправени пред "значително икономическо забавяне" тази и следващата 
година в резултат на продължаващото сътресение в еврозоната, прогнозира Европейската банка за възстановяване и 
развитие (ЕБВР). "Кризата в еврозоната се засили едва в края на 2011 г. и не се отрази на годишните икономически 
показатели за региона в преход", отбелязва ЕБВР в доклада си за 2012 г. Оттогава обаче дълговата криза в еврозоната се 
влоши. "Възстановяването спря в много страни в преход, които са твърде силно обвързани с еврозоната", допълва 
банката. 
Тъй като еврозоната вероятно ще "напредва бавно и неравно към овладяването на кризата", в близко бъдеще 
последиците ще продължат да се отразяват отрицателно върху растежа в региона в преход, според институцията. 
В доклада се посочва също, че растежът на БВП в Югоизточна Европа и балтийските страни ще бъде "особено бавен", 
след като някои държави "навлязоха или отново ще влязат в лека рецесия". При тези условия увеличението на БВП в 
региона се очаква да "се забави значително" до 2.7% през тази и 3.2 процента през 2013 г. спрямо 4.6 на сто през 2011 г. 
Растежът в страните, които са най-обвързани с еврозоната, ще отслабне значително спрямо 2011 година. "Рецесиите в 
Хърватия, Унгария и Словения ще се задълбочат още, а дори обичайно издръжливата полска икономика сега се очаква 
да нарасне по-малко", твърди ЕБВР. 
 
Вестник Новинар  
 
√ Бюджет 2013 влиза в пленарна зала 
http://novinar.bg/news/biudzhet-2013-vliza-v-plenarna-zala_NDA5NjsxMQ==.html 
Проектът на бюджета за 2013 година влиза за обсъждане в пленарна зала. Народните представители ще разискват 
бюджета на държавното обществено осигуряване и бюджета на Националната здравноосигурителна каса за догодина, 
предаде БГНЕС. 

http://novinar.bg/news/biudzhet-2013-vliza-v-plenarna-zala_NDA5NjsxMQ==.html


Първото четене на Бюджет 2013, заедно с проектобюджетите на ДОО и на НЗОК са предвидени за разглеждане във 
втория пленарен ден на тази седмица, а именно – четвъртък, 8 ноември. 
В Бюджет 2013 е предвидено да се повиши минималната работна заплата от 290 на 310 лева, а от 1 април следващата 
година – размерът на пенсиите да се увеличи средно с 9,3 на сто. Въпреки че се запазват ниските данъци, се въвежда 
спорният 10-процентов данък върху лихвите от депозитите, който предизвика сериозни дебати през изминалите 
седмици. За 2013 г. е планирана бюджетна позиция по КФП в размер на 1 100 млн. лв. или дефицит от 1,3% от 
прогнозния БВП. Предвижда се максималният размер на държавния дълг към края на 2013 г. да не надвишава 14,6 
млрд. лв. или 17,8% от БВП. 
Синдикати, редица икономисти, експерти и опозиция казаха, че Бюджет 2013 ще задълбочи бедността, че парите за 
образование и наука са орязани и че бюджетът поставя много повече въпроси, отколкото дава отговори. Според 
финансовия министър Симеон Дянков обаче бюджетът за догодина е по-свободен в сравнение с предишните бюджети и 
постигащ финансова стабилност. 
Днешният ден на депутатите ще започне с второ четене на законопроекта за допълнение на Закона за опазване на 
земеделските земи, който беше приет на първо четене на 17 октомври. Следва и второто четене на законопроекта за 
изменение и допълнение на Закона за общинската собственост и на законопроекта за изменение и допълнение на 
Закона за потребителския кредит. Народните представители ще разгледат на първо четене на законопроекта за 
изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване с вносители Емилия Масларова и Драгомир Стойнев. 
Преди редовния парламентарен контрол в петък депутатите ще се занимаят с първото четене на законопроекта за 
изменение на Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските 
на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия с вносител Министерски съвет. 
 


