
 

 
 
 
Асоциация на индустриалния капитал в България  
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√ Обществено обсъждане на проекта “Южен поток” и преговорите за сключването на нов газов договор 
http://www.bcci.bg/news/4772 
На 13.11.2012 г. се проведе извънредно заседание на Консултативния съвет за индустриална стабилност в 
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ). Заседанието беше ръководено от Делян Добрев, 
министър на икономиката, енергетиката и туризма, като участие взеха и Българска търговско-промишлена палата, 
Българската агенция за инвестиции, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, Българската банка за 
развитие, Българския енергиен холдинг, Българската стопанска камара, Асоциацията на индустриалния капитал в 
България и др. На заседанието БТПП беше представена от Васил Тодоров – главен секретар на Палатата.  
В рамките на съвещанието беше посочена информация за хода на преговорите по проекта „Южен поток“ и сключването 
на новия газов договор. 
 Съгласно представената на заседанието информация, проектът за изграждане на „Южен поток” на българска територия 
не предвижда нашата държава да се обвързва с корпоративни и държавни гаранции.  
 По отношение на преговорите за сключването на нов договор за доставка на природен газ беше посочено, че 
продължава обсъждането все още на най-важната част – цената по договора. Очакванията на министерството са да бъде 
договорена по-голяма отстъпка от получените 11% намаление, които се използват като изходна база при преговорите. 
Новият договор ще бъде за срок от 6 години. 
 По време на срещата се проведе дискусия относно очакванията на бизнеса,  регулаторния орган да определи цена на 
природния газ с по-значителна отстъпка, в случай че такава бъде договорена - за разлика от ситуацията при последното 
определяне на цените, когато ДКЕВР при договорена отстъпка от цената на природния газ с 11% намали цената за 
крайните потребители с 0,67% - с цел положителната разлика от 70 млн. долара да отиде за покриване на загубите на 
обществения доставчик. В тази връзка от страна на БТПП беше уточнено, че вместо да се ощетява бизнеса, който поема в 
този случай загубите на обществения доставчик, генерирани от несъбрани вземания от клиенти – е необходимо да се 
използват работещи инструменти за преодоляване на междуфирмената задлъжнялост – каквато е арбитражната клауза.  
 Васил Тодоров посочи, че с приключване на преговорите по подписване на новия газов договор, се очаква като важна 
последица да възникне предвидимост и възможност за по-точно планиране на разходите на бизнеса в средносрочен и 
дългосрочен план. 
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√ Инвестициите в европейската инфраструктура са от съществено значение за излизане от кризата 
http://www.dobrich.info/novini/article/174729/-
%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-
%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-
%D1%81%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%8A%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE-
%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82-
%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0 
На 12 ноември 2012 г., д-р Милена Ангелова – главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България и 
заместник-председател на CEEP (Европейски център на работодателите и предприятията с публично участие и 
предприятията, предоставящи услуги от общ интерес), представи позицията на европейските доставчици на услуги от 
общ интерес на среща на високо равнище в Брюксел. В рамките на годишното обсъждане на макро-рамката на 
Европейския съюз, председателят на Евро зоната г-н Жан-Клод Юнкер, заместник-председателят на ЕК г-н Оли Рен, 
комисар Ласло Андор, представители на Европейската централна банка и на тройката обсъдиха възможностите за 
преодоляване на последствията от кризата. 
Д-р Ангелова отбеляза, че „Европа изостава по отношение на изграждане на инфраструктура поради бюджетните 
съкращения, но също и поради липсата на ясна Европейска индустриална, транспортна и енергийна политика. Ако 
инвестициите в мрежовите индустрии не се увеличат, то Европа ще продължи да губи конкурентоспособност в 
сравнение с другите региони на света, като това ще рефлектира в по-ниско увеличаване на конкурентоспособността и 
създаването на работни места.“ 
По-нататък в изказването си, д-р Ангелова прикани Европейския съюз да бъде по-смел при реализирането на 
инициативи за компенсиране на намалените публични инвестиции в резултат на оздравителните мерки, като прилага 
други финансови инструменти. В това отношение, тя подчерта сериозния потенциал на проектните облигации за 
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постигане на амбициозните цели на Европа 2020 в условията на бюджетни съкращения посредством реализирането на 
големи инфраструктурни проекти. 
В заключение, д-р Ангелова отбеляза, че при преговорите за Многогодишната финансова рамка трябва да се избягва 
намаляването на средствата, предвидени за насърчаване на конкурентоспособността и особено – за Инструмента за 
свързване на Европа и за кохезионна политика. В този контекст, потенциала на услугите от общ интерес трябва да бъде 
използван, тъй като той е сериозен лост за насърчаването на икономическия растеж и създаването на работни места. 
Например, всяко евро, инвестирано в железопътна инфраструктура създава добавена стойност от 2 евро за 
икономиката, а всяко работно място в обществения транспорт допринася индиректно за създаването на 2,5 работни 
места. 
  
Важни обществено-икономически и политически теми 
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√ Финансовите министри не постигнаха съгласие за единния банков надзор в еврозоната 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/215933_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%
B8%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8+%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D0%
BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0+%D1%81%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81
%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D0%BD
%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%B2+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE
%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+ 
Финансовите министри не успяха да постигнат съгласие във вторник как да включат страните извън еврозоната в 
планирания режим за единен банков надзор в региона и така драстично редуцираха шансовете да бъде спазен крайният 
срок за въвеждането му от 1 януари. 
Швеция първа атакува лансирания от ЕК план, насочен към създаването на нов надзорен орган в рамките на 
Европейската централна банка (ЕЦБ) и постепенното разширяване на надзора му над всичките 6000 банки в паричното 
обединение. 
В основата на проблема е въпросът как към проекта да бъдат приобщени желаещите страни, които не ползват еврото, 
като се има предвид, че управителният съвет на ЕЦБ правно е орган само за еврозоната. „Или ще трябва да се промени 
основополагащият договор, така че всяка държава членка да се третира еднакво, или надзорният орган ще трябва да 
бъде изнесен извън ЕЦБ“, заяви пред журналисти след срещата шведският министър на финансите Андерс Борг. 
Промяната на договора е табу сред управниците в ЕС, тъй като би отнела години на преговори, а и може да бъде 
отхвърлена чрез национални референдуми. 
ЕК се опита да помири позицията на страните извън еврото с правните ограничения на борда на ЕЦБ, като посочи, че по-
голямата част от решенията така или иначе ще бъдат одобрявани като чиста формалност, а и всички членки ще бъдат 
представени еднакво в реалния панел за банков надзор. „Въпреки всичко все още има опасения и ние ще работим върху 
тях, като се надявам, че все пак ще успеем да приключим до крайния срок - 1 януари“, заяви на пресконференция след 
срещата комисарят по въпросите на вътрешния пазар Мишел Барние. Във всеки случай новият орган ще бъде създаден 
постепенно през 2013-2014 г., така че „бързината да не е за сметка на качеството“, добави той, с което отрази 
отдавнашно искане на Германия. 
Барние попари надеждата, че след създаването на новия регулатор проблемните банки в еврозоната ще могат да вземат 
назаем от спасителния фонд. „Това е необходимо, но не и достатъчно условие“, поясни той. Идеята за централизиран 
надзорен банков орган за еврозоната беше предпоставка Германия да се съгласи през юни с евентуалното отваряне на 
постоянния спасителен фонд за затруднените банки като мярка за понижаване на доходността по дълга на Италия и 
Испания. ЕЦБ обаче пусна по-силен план за неограничено изкупуване на облигации за всяка затруднена страна от 
еврозоната, подписала плана за реформи, лихвите по заемите на Испания и Италия намаляха, а с тях и натискът да се 
постигне бързо съгласие по схемата на банковия надзор. 
Освен това има информации, че според Германия планът на Барние е „прекалено френски“, тъй като делегира 
правомощия на националните надзорни органи. Това означава, че ако нещо отново се покрие на национално ниво - 
какъвто беше случаят с испанските регионални банки - ЕЦБ няма да узнае навреме. Вместо това Берлин би искал да види 
реални правомощия за одит дори ако това означава, че ЕЦБ ще трябва да започне с по-малко, но по-големи банки. 
Според критиците това е просто начин да се отклони надзорът от малките регионални банки в Германия, които също се 
нуждаеха от спасяване след финансовата криза от 2008 г. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Икономиката скача, но след 3 години 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-11-15&article=431376 
Поне още три години ще бъдат необходими, за да може темповете на растеж на родната икономика да достигнат 4-
4,5%. Това прогнозира главният икономист на УниКредит Булбанк Кристофор Павлов на конференция в София. Растежът 
на БВП ще се ускори до 1,7% през 2013 г. спрямо очакван ръст от 0,7% за 2012 г., прогнозират от УниКредит Булбанк. За 
разлика от последните три години, когато основно износът подкрепяше възстановяването на икономиката, то в момента 

http://www.klassa.bg/news/Read/article/215933_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8+%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0+%D1%81%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%B2+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0
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домакинствата се превърнаха в сектора с основен принос, става ясно от думите на Павлов. Според него обаче нивото на 
заетост в страната ще има нужда от три и дори повече години, за да се възстанови. 
 
Вестник Труд 
 
√ Не му е сега времето на данък лихва 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1633796 
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ 
След голямо увъртане, потвърждения и опровержения, финансовият министър Симеон Дянков реши изненадващо за 
всички да разшири обхвата на данъка върху дохода на физическите лица и да обложи и дохода от лихви от банкови 
депозити. Това се случи при липса на обосновка и на предвидимост - нещо вече характерно за финансовия екип на това 
правителство. 
Аргументите за разширението на обхвата на данъка върху доходите издават безсилие и  
некомпетентност. 
Един от основните е, че това е масова практика в страните от Европейския съюз. Според Дянков това автоматически би 
следвало да означава, че ще е добра практика и в България. Тук следва да припомним на финансовия министър, че има 
много масови практики в страните от Европейския съюз, които не са признати в България като добри. Например да се 
преразпределя над 50% от брутния вътрешен продукт (БВП) през държавния бюджет и то най-вече в сферата на 
социалните услуги, здравеопазването и образованието. Не трябва ли по тази логика и в България да въведем същата 
практика, вместо да се хвалим навсякъде с едно от най-ниските нива на преразпределение от под 40%? 
Друг от аргументите - за по-голяма социална справедливост и прехвърляне на тежестта върху по-състоятелните слоеве 
на обществото показва лоши умения за анализ и логическо мислене. Първо, данъкът ще удари всички банкови сметки 
независимо от финансовото състояние на собствениците им. Изключително спорно е дали 4-те лева на спестилия 1000 
лв. нямат много по-голямо лично значение от 400-те лева на спестилия 100  000 лева. 
Второ, ако говорим за социална справедливост, защо съотношението минимална работа заплата - максимален 
осигурителен праг не се задържа при съотношение 1:10, както бе при въвеждането на тази система? Нима участието в 
осигурителната система става социално справедливо, когато хората с високи заплати плащат осигуровки само върху 2200 
лева от дохода си, а не върху 3100 лева, както би следвало, за да поддържаме нивото на справедливост, което беше 
преди години? Значи хората с високи доходи имат относително много по-малко участие в социалната система в 
сравнение с хората с ниски доходи. 
Също така готов ли е финансовият министър да премахне облагането с единна ставка на всички доходи (така наречения 
плосък данък) и да въведе прогресивно облагане? Борейки се за “социална справедливост”, Дянков пропусна да 
отбележи как след въвеждането на този плосък данък се стабилизира и дори увеличи събираемостта му, което позволи 
на предишния кабинет да провежда политики по увеличение на пенсиите и доходите. Всички това всъщност ясно 
показва едно - данък лихва няма да успее да въведе дори и фалшиво прокламираната социална справедливост в 
данъчното облагане.  
Още един аргумент - за нуждата от приходи в бюджета и липсата на други източници, също издиша. Официалната 
статистика от страницата на Министерството на финансите ясно показва, че през последната пълна година на кабинета 
Станишев събираемостта от данъци и акцизи доближава 24% от БВП. Дори и през кризисната 2009 г. този коефициент е 
около 22%. Тогава защо Симеон Дянков бюджетира 2012 г. на 19.7%, а 2013 г. - на 21%? Къде е събираемостта на 
данъците? Нали опъвахме кабели между митниците и НАП? Нали принудихме всички предприемачи да платят 400-500 
лева за нови касови апарати с GSM връзки с данъчните? 
Същата статистика ясно показва, че най-големите проблеми идват от събираемостта на ДДС и акцизите - болните теми 
на финансовия министър. Независимо че той много обича да се крие под знака на кризата, няма как да скрие, че бюджет 
2008 бе правен върху номинален БВП от 69 млрд. лева, а бюджет 2013 ще бъде правен с 81,8 милиарда лева. Т.е. пари 
има, противно на твърденията, но Дянков  не намира  начин да ги събере. 
Какво се промени структурно в икономиката, че дори при увеличени цени, инфлация, по-високи акцизни ставки 
финансовият министър не може да осигури нужните приходи в бюджета? Тези 120 млн. лева могат да дойдат от по-
ефективна събираемост, следвайки постигнатото от предишния финансов министър ниво, а не с налагането на нови 
източници на данъчни приходи. Т.е. анализът на приходите в бюджет 2013 показват не само, че те не са агресивни и 
амбициозни, а обратното - занижени са и в тях има дълбоки резерви в тях. Резерви, които Дянков трябва да се постарае 
да достигне. 
Както и да анализираме, изводът е един - на данък лихва не му е сега времето. Той ще свие разполагаемия доход на 
населението, ще намали стимулите за спестяване в банките и ще породи условия за повишение на лихвените равнища. 
Колкото и маргинален да е ефектът по всяко от тези три направления, всяко едно от тях ще има проциклично влияние 
върху икономиката. А тя повече от всякога се нуждае от стимули и политики за реален ръст и създаване на работни 
места. Само че финансовата политика на сегашният министър с нищо не показва, че той има идея как да стимулира 
устойчива и предвидима икономическа среда, за да се възвърнат поне част от четиристотинте хиляди работни места, 
загубени през мандата на ГЕРБ. 
 
 
 
 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1633796


Вестник Монитор 
 
√ Потреблението раздвижва икономиката 
http://www.monitor.bg/article?id=362313 
Домакинствата ще бъдат с основен принос за икономическия растеж през 2013 г. През последните 3 години основно 
износът подкрепяше възстановяването на икономиката. Това обясни Кристофор Павлов, главен икономист на УниКредит 
Булбанк. 
„Домакинствата, които отлагаха покупки през последните четири години, започват да увеличават потребителските си 
разходи“, коментира той. Междувременно данните показват, че лошите кредити на гражданите вече са достигнали най-
високата си точка. Цените на жилищата обаче се стабилизират и това най-вероятно ще доведе до ръст на кредитирането. 
Според Павлов индивидуалното потребление през 2013 г. ще се повиши с малко под 3%. Това ще добави 2 процентни 
пункта към растежа на БВП. Затова ще помогне и увеличението на минималната работна заплата и пенсиите. 
През 2013 г. процесът на възстановяване ще продължи и БВП най-вероятно ще нарасне с 1,7%, прогнозира още Павлов. 
За тази година очакваният ръст е 0,7 на сто. 

http://www.monitor.bg/article?id=362313

