
 

 
 
 
Асоциация на индустриалния капитал в България  
 
Телевизия Bulgaria on Air 
 
√ 25% е сивата икономика в България през 2012, според експерти 
http://bgonair.bg/bg/sutreshen_blok/sutreshen_blok_/25_e_sivata_ikonomika_v_bylgariq_prez_2012_spored_eksperti/ 
Броят на лицата, започнали допълнителна работа, се е увеличил три пъти, сочат данните на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. 
Сивата икономика в България за 2012 е 25%, сочат данните на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ).  Изпълнителният директор на асоциацията Добрин Иванов заяви в Сутрешния блок на Bulgaria ON AIR, че има 
разминаване между усещането на работодателите и служителите за размера на сивия сектор в страната. Проведеното 
през 2012 година проучване сочи, че според работодателите сивата икономика в страната е 36.8%, а според 
работниците-41.3%. 
И двете страни отчитат като положителна крачка за борбата със сивата икономика свързването на касовите апарати с 
НАП, а също и на бензиноколонките и производителите на акцизни стоки с измервателни уреди. В известна степен 
положителна тенденция за борбата със сивата икономика е намаляването на наетите без трудов договор. Остава 
проблем сключването на договори с формални клаузи. 
Добрин Иванов изтъкана и ключови стъпки за справяне със сивата икономика. На първо място това е намаляване на 
административната тежест, която е сочена за основна причина за преминаване към сенчестата икономика. Въвеждането 
на електронно правителство е друга положителна стъпка в тази посока. 
Интересна тенденция според експертите от АИКБ е, че броят на лицата, започнали допълнителна работа, се е увеличил 
три пъти. Повечето от тях обаче не отчитат доходите от втората работа. 
 
slivenpress.bg 
 
√ СИВАТА ИКОНОМИКА НАМАЛЯВА, НО ПРЕВЗЕМА НОВИ ТЕРИТОРИИ 
http://www.slivenpress.bg/novini-bulgaria-bylgariq/15-bulgaria-bylgariq/4117-
%D0%A1%D0%98%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%90-
%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%90-
%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%9B%D0%AF%D0%92%D0%90,-%D0%9D%D0%9E-
%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%92%D0%97%D0%95%D0%9C%D0%90-%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98-
%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%98 
Сивата икономика мутира, показва мащабно изследване на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Предишни години нейните най-големи владения бяха в строителството, туризма и здравните услуги, но напоследък 
криенето на данъци, плащането на заплати под масата, източването на ДДС и ментетата превземат опасно големи 
територии в други сектори - електроника и електротехника, парфюмерия и козметика. В списъка на прогресивно 
посивяващите влиза и печатарската индустрия. 
Наскоро асоциацията оповести, че държавната хазна губи около 10 млрд. лева годишно заради различните трикове на 
сенчестия бизнес. Наблюденията на АИКБ сочат, че все пак има известно подобрение и като цяло сивата икономика вече 
има "само" 36.8% дял от брутния вътрешен продукт на страната, докато преди 2 години е заемала 42.2 %. Това до голяма 
степен се дължи на мерките за затягане на контрола, които двете приходни агенции - НАП и митниците, предприеха, 
твърди светлият бизнес. Онлайн връзката на всички касови апарати с НАП дава резултати. 
Въпреки мерките една четвърт от оборотите се крият, което означава, че в хазната влизат само 75% от дължимите 
данъци, акцизи, мита и такси, твърдят от АИКБ. 
Според Бойко Недялков, зам.-председател на асоциацията, сектори като производството и търговията на парфюми, 
козметика, битови уреди, компютри, телевизори и телефони потъмняват бързо заради контрабандата и нахлуването на 
все повече имитационни стоки. Конкуренцията на сивата икономика, която предлага ментета на "изгодни" цени, прави 
стоките на почтените фирми по-трудно продаваеми. А най-лошото е, че все повече артикули - имитации на маркови 
стоки, заливат българския пазар. 
В АИКБ смятат, че проблемът се крие в това - българинът често предпочита да заобиколи закона, защото е сърдит на 
държавата. "Административното бреме остана непокътнато, продължават съмнителните обществени поръчки. В 
съчетание с относително ниския данъчен морал на населението се създават достатъчно силни нагласи за нарушаване на 
правилата", коментира консултантът в АИКБ Станислава Симеонова. 
Защо бизнесът посивява според АИКБ: 
- липсата на държавна политика за защита на българските производители; 
- корупцията сред чиновниците, отключваща цяла верига от нерегламентирани практики, в която се въвличат и 
работодателите; 

http://bgonair.bg/bg/sutreshen_blok/sutreshen_blok_/25_e_sivata_ikonomika_v_bylgariq_prez_2012_spored_eksperti/
http://www.slivenpress.bg/novini-bulgaria-bylgariq/15-bulgaria-bylgariq/4117-%D0%A1%D0%98%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%90-%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%90-%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%9B%D0%AF%D0%92%D0%90,-%D0%9D%D0%9E-%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%92%D0%97%D0%95%D0%9C%D0%90-%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98-%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%98
http://www.slivenpress.bg/novini-bulgaria-bylgariq/15-bulgaria-bylgariq/4117-%D0%A1%D0%98%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%90-%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%90-%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%9B%D0%AF%D0%92%D0%90,-%D0%9D%D0%9E-%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%92%D0%97%D0%95%D0%9C%D0%90-%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98-%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%98
http://www.slivenpress.bg/novini-bulgaria-bylgariq/15-bulgaria-bylgariq/4117-%D0%A1%D0%98%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%90-%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%90-%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%9B%D0%AF%D0%92%D0%90,-%D0%9D%D0%9E-%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%92%D0%97%D0%95%D0%9C%D0%90-%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98-%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%98
http://www.slivenpress.bg/novini-bulgaria-bylgariq/15-bulgaria-bylgariq/4117-%D0%A1%D0%98%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%90-%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%90-%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%9B%D0%AF%D0%92%D0%90,-%D0%9D%D0%9E-%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%92%D0%97%D0%95%D0%9C%D0%90-%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98-%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%98
http://www.slivenpress.bg/novini-bulgaria-bylgariq/15-bulgaria-bylgariq/4117-%D0%A1%D0%98%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%90-%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%90-%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%9B%D0%AF%D0%92%D0%90,-%D0%9D%D0%9E-%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%92%D0%97%D0%95%D0%9C%D0%90-%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98-%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%98
http://www.slivenpress.bg/novini-bulgaria-bylgariq/15-bulgaria-bylgariq/4117-%D0%A1%D0%98%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%90-%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%90-%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%9B%D0%AF%D0%92%D0%90,-%D0%9D%D0%9E-%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%92%D0%97%D0%95%D0%9C%D0%90-%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98-%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%98


- неефективността на разследващите органи и съдебната система, което е «покана» към нелоялните фирми да поемат 
рисковете от работа в сивото пространство; 
- прилагането на двойни стандарти спрямо фирмите. 
 
marica.bg 
 
√ Укриваме 25% от данък доход и 25 от търговските обороти 
http://www.marica.bg/show.php?id=94387 
Сивият сектор в националната икономика е намалял с 5.4 процента през последните две години. Това сочи изследване 
на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Според изследването неформалната икономика през 2010 
г. е заемала дял от 42.2 на сто, а сега обхватът є е 36.8 на сто. 
Една четвърт от реалните продажби у нас се укриват. Според работодателите от 11 пилотни бранша в държавната хазна 
постъпват данъците за три четвърти от реализираните продажби. Подобно на икономическите субекти и на ниво 
физически лица се оформя тенденция за недеклариране до една четвърт от доходите, се посочва в анализа. 
Налице е разместване в “сивотата” на браншовете, твърди Бойко Недялков - заместник-председател на Управителния 
съвет на АИКБ. Ако през 2010 г. строителството, туризмът и здравеопазването са били с най-високи нива на сиви 
практики, то сега с най-много нарушения са браншовете електротехника и електроника, парфюмерия, козметика и 
полиграфия. 
Преструктурират се нарушенията на трудовото законодателство През 2012 г. в сравнение с 2010 г. са намалели случаите 
на полагане на труд без договор. Докато преди две години те са били 28.4 процента, сега относителният им дял е 
спаднал на 22.2 на сто. Вместо без договор сега често се работи с фиктивни клаузи. 
 
reporterbg.com 
 
√ Всяка трета продажба става под масата 
http://reporterbg.com/index.php?id=52617 
Всяка трета продажба (36.8%) в България става „на тъмно”, показва най-новото изследване на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ). Сивият сектор в националната икономика е намалял с 5.4% през последните 
две години от 42.2% през 2010 година, показват данните, базирани на работодатели от 11 бранша. 
„Има разместване в "сивотата" на браншовете”, коментира Бойко Недялков - заместник-председател на Управителния 
съвет на АИКБ. Ако през 2010 г. строителството, туризмът и здравеопазването са били с най-високи нива на сиви 
практики, то сега с най-много нарушения са секторите електротехника и електроника, парфюмерия, козметика и 
полиграфия. Там са най-високи показателите на укриване на печалби, нефактуриране на сделки, контрабанден внос и 
износ, доплащане на ръка и неиздължаване на пълния размер социални и здравни осигуровки, сочи изследването. 
През 2012 г. в сравнение с 2010 г. са по-малко случаите на наемане на работници без трудов договор – от 28.4% те са 
паднали на 22.2%, но сега често вместо без договор се работи с фиктивни клаузи за заплащане около минималния 
осигурителен праг за съответната професия. На работника обаче се доплаща на ръка. 
Два пъти по-рядко фирмите не издават финансови документи и се осчетоводяват извършени операции, но в крайна 
сметка една четвърт от работодателите систематично нарушават финансовата дисциплина. 
 
blitz.bg 
 
√ Бизнесът: 36.8% от икономиката остава сива 
http://www.blitz.bg/news/article/168653 
Една четвърт от реалните продажби у нас се укриват според проучване на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България /АИКБ/. Според работодателите, от 11 пилотни бранша в държавната хазна постъпват 
данъците за три четвърти от реализираните продажби.Подобно на икономическите субекти и на ниво физически 
лица се оформя тенденция за недеклариране до една четвърт от доходите, се посочва в анализа. Сивият сектор в 
националната икономика е намалял с 5.4 процента през последните две години, установили експертите на АИКБ.  
Според изследването неформалната икономика през 2010 г. е заемала дял от 42.2 на сто, а сега обхватът й е 36.8 на сто. 
Налице е разместване в "сивотата" на браншовете, твърди Бойко Недялков - заместник-председател на Управителния 
съвет на АИКБ.  
Ако през 2010 г. строителството, туризмът и здравеопазването са били с най-високи нива на сиви практики, то сега с най-
много нарушения са браншовете електротехника и електроника, парфюмерия, козметика и полиграфия. 
Преструктурират се нарушенията на трудовото законодателство През 2012 г. в сравнение с 2010 г. са намалели случаите 
на полагане на труд без договор. Докато преди две години те са били 28.4 процента, сега относителният им дял е 
спаднал на 22.2 на сто.  
Вече и два пъти по-рядко не се издават финансови документи и не се осчетоводяват извършени операции. Една четвърт 
от работодателите систематично нарушават финансовата дисциплина, твърди изследването.  
За бизнеса става все по-трудно да оперира в стагниращата обща среда и затова се увеличава рискът за единични 
нарушения, сочи още изследването. 
Въвеждането на мярката за свързване на касовите апарати с НАП е дало първите видими резултати за изваждане на 
оборотите "на светло", смятат от АИКБ. Трайна е и тенденцията за увеличено събиране на ДДС. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Увеличението на пенсиите вече е в закон 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/12/05/1962245_uvelichenieto_na_pensiite_veche_e_v_zakon/ 
Нов рекорд - два бюджета и половина за един ден прие Народното събрание в сряда. За разлика от минали години 
депутатите  първо гласуваха парите на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и на здравната каса (НЗОК). След това 
решиха да продължат заседанието си до полунощ, за да могат да започнат и закона за бюджета на държавата за 2013 г. 
А целта е на Никулден (в четвъртък) заседанието на парламента да приключи в рамките на работния ден. 
До редакционното приключване на броя гласуването на текстовете вървеше без изненади. Междувременно стана ясно, 
че правителството все още няма яснота дали ще раздаде коледни надбавки за пенсионерите. Финансовият министър 
Симеон Дянков обяви, че този въпрос ще се реши най-рано на 8 декември, когато излязат предварителните данни за 
изпълнението на бюджета към края на ноември. 
"България има излишък по националния бюджет, но се бавят трансфери от Европейския съюз. Затова изчакваме 
оценките за ноември и тогава ще решим за коледни добавки", каза министърът в кулоарите на парламента. 
Реформа за военните  
От следващата година военните ще се пенсионират след достигане на стаж и на пенсионна възраст - (52 за младшите и 
54 за старшите чинове). Други десет категории, заети в системата на сигурността (сред които полицаи, разузнавачи, 
охраната на съдебната власт, НСО) обаче ще се пенсионират както досега - при достигане само на нужния стаж. Това 
приеха депутатите, гласувайки на второ четене Закона за бюджета на ДОО. 
"Един водолаз, работещ във военноморските сили, ще може, като натрупа стаж за пенсиониране, да се прехвърли в 
Гражданска защита и да поиска пенсиониране, без да чака навършването на 52-годишна възраст", предупреди Хасан 
Адемов от ДПС. 
Ангел Найденов от БСП пък обвини правителството, че прикрива наплива от рапорти на военнослужещи да се 
пенсионират, защото имат нужния стаж, но от Нова година ще трябва да чакат и за навършване на пенсионната възраст. 
"Пенсиониране по сегашните правила искат 850 офицери и повече от 1000 сержанти. Това е много повече от данните на 
военния министър, който заяви, че рапортите са само 85", каза той. 
По време на гласуването в Народното събрание присъстваха министърът на финансите Симеон Дянков и социалният 
министър Тотю Младенов, но военният министър Аню Ангелов отсъстваше, защото е в делегацията с премиера Борисов 
в САЩ, а в залата нямаше негови заместници. 
Още промени 
От 1 април държавата ще увеличи пенсиите средно с 9.3% по специална схема. Най-голямо увеличение - с 9.8%, ще 
получат хората, които са се пенсионирали през 2009 г. Тези, пенсионирани през 2010 г., ще получат 8.8% увеличение, за 
излезлите от пазара на труда през миналата година то ще бъде 5.7%. Най-малко ще е повишението за хората, които са се 
пенсионирали през тази година - с 2.2%, каквато е прогнозираната хармонизирана инфлация. Скалата на повишенията се 
формира според натрупаната инфлация от лятото на 2009 г., когато беше последното им повишаване. Освен това се 
увеличават минималната и максималната пенсия и стават съответно 150 лв. и 770 лв. 
За първи път през 2013 г. ще се прояви и ефектът от "отвързването" на различните видове социални плащания от 
размера на минималната работна заплата. До миналата година те се вдигаха автоматично с нея, но през 2013 г. те ще 
останат непроменени, въпреки че минималната заплата става 310 лв. на месец от сегашните 290 лв. 
От началото на следващата година се увеличава и максималният осигурителен праг с 200 лв. до 2200 лв.  
Идеите на опозицията 
Сходни алтернативни предложения както за по-високи пенсии, така и за увеличение на социалните плащания внесоха и 
левите, и десните опозиционни партии, но те бяха отхвърляни от управляващите от ГЕРБ. В крайна сметка законът беше 
одобрен на второ четене с минимални изменения от първоначалния вариант, разработен от правителството. Депутатите 
от ГЕРБ отново се въздържаха да отговарят на упреците от колегите им в опозиция и дебатът се водеше основно от 
представители на "Синята коалиция", БСП, ДПС и "Атака". 
Каква е сметката  
Бюджетът на държавното обществено осигуряване беше одобрен с минимален излишък от 3 млн. лв. На практика обаче 
той е 1.9 млрд. лв., тъй като това е размерът на субсидията, която НОИ ще получи догодина от републиканския бюджет. 
Тя покрива недостига на средства, който се получава между събраните социални осигуровки и разходите за пенсии и 
социални плащания (виж графиката). 
Здравни спорове  
До редакционното приключване на броя депутатите все още разискваха част от текстовете по бюджета на здравната 
каса. Все пак те утвърдиха балансирано бюджетно салдо с приходи и разходи в размер на 2.71 млрд. лв. Депутатите 
обаче позволиха надзорният съвет на касата да извършва компенсирани промени между разходите и трансферите, 
които плаща касата. Това означава, че ще може средствата по едно перо да се намалят, като същата сума на 
намалението се насочи за друг разход. 
"Здравната каса ще може да прави вътрешни размествания да намали парите за общопрактикуващите лекари, за да ги 
насочи към плащания за лекарства, зъболекари и прочее", разкритикува текста депутатът от БСП Мая Манолова. 
Опозицията поиска и повече пари за здравеопазване, но мнозинството на ГЕРБ ги отхвърли. 
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√ НАП може да получи полицейски правомощия също като митниците 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/12/05/1961989_nap_moje_da_poluchi_policeiski_pravomoshtiia_s
ushto/ 
Полицейски разследвания за данъчни престъпления ще се правят и от специално звено в Националната агенция за 
приходите (НАП). Това съобщиха източници от Министерството на финансите за "Капитал Daily", които следят 
подготовката на законопроекта. Ако той влезе в сила, ще се създаде специално звено от данъчни инспектори, което 
може да образува дознания и арести по отношение на лица, подозирани в данъчни престъпления. То ще се занимава 
както с ДДС измами, така и с опитите за укриване на подоходни данъци. 
Още в края на месец април тази година вицепремиерът Симеон Дянков заяви, че е възложил на ръководството на 
приходната агенция да изготви проект за законови промени, които да обезпечат идеята. Сега тя, изглежда, е на крачка от 
реализация. 
Целта е по-бърз ефект 
Идеята е по този начин да се спестят процедурните усложнения, при които данъчните констатират нарушенията и 
препращат данните на прокуратурата. В момента, за да получат силата на доказателствен материал, констатираните 
нарушения се препращат от прокуратурата на полицията, която да образува дознание. 
Това забавяне обаче работи в полза на лицата, които укриват данъци, докато предоставянето на дознателски функции на 
специално подбрани данъчни инспектори ще позволи противодействието на престъпленията да става много по-бързо и 
ефективно, обясни източник от Министерството на финансите. Той допълни още, че "от Икономическа полиция ще 
ревнуват, но работа има за всички". 
Как и кога 
Конкретните поправки, които ще дадат правомощия на данъчните да разследват, трябва да залегнат в Наказателно-
процесуалния кодекс и ще са много подобни на тези, които миналата есен предоставиха правомощия на Агенция 
"Митници" да разследва случаи на контрабанда, валутни и данъчни престъпления. 
Възможно е обаче вътрешното министерство да се възпротиви на мярката и приемането й да се забави, както стана и с 
аналогичното митническо дознание - инициатива за него се зароди още през есента на 2009 г., но влезе в сила едва към 
края на 2011 г. Реалистичен вариант е промените в законодателството да се приемат през пролетта на 2013 г. и да влязат 
в сила от есента на същата година или от началото на 2014 г. 
Създаването на данъчна полиция се обмисля още от 2011 г. Самата приходна агенция настоява за тези правомощия, 
които според тях ще увеличат ефективността й в борбата с ДДС измамите и в противодействието на укриването на 
данъци. Повечето данъчни експерти също така смятат, че мярката ще съкрати сроковете по досъдебните производства 
при данъчни престъпления и ще подобри качеството на събиране на доказателства. В същото време обаче опасенията 
са, че доброто намерение може да доведе до концентриране на власт и създаването на поредния репресивен орган. 
 
Вестник Класа 
 
√ Чуждият бизнес оцени високо икономическите условия в България 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/217866_%D0%A7%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%B1%D0
%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81+%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0
%BA%D0%BE+%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%
82%D0%B5+%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%
B0%D1%80%D0%B8%D1%8F 
Представители на германския бизнес, който вече работи в България, оцениха високо икономическите условия в 
страната. Пред около 50 техни колеги от германски компании в Мюнхен, те разказаха за своя опит при работата си у нас. 
Министър Делян Добрев откри в баварската столица конференция, организирана от Българската агенция за инвестиции 
и Financial Times по проект, посветен на инвестиционната среда у нас, финансиран от ОП „Конкурентоспособност“. От 
решението ни да инвестираме в България до пускането на фабриката минаха едва 12 месеца и през това време ние 
получихме всякакво съдействие от българските власти, каза пред участниците в срещата бившият финансов директор на 
„Фереро България“ Лудвиг Кол. Той припомни началото на тяхната дейност в България, когато българският лев бе 
приравнен към германската марка. Разбрахме, че тук има стабилна валута и не ни очакват никакви проблеми от тази 
гледна точка, заключи Кол. 
За нас най-важният фактор да изберем България като инвестиционна дестинация бяха хората. Това обясни 
изпълнителният директор на „Луфтханза техник София“ РютгерХьобен-Стьормер. По неговите думи, работата на 
компанията е изключително прецизна и специфична по всеки самолет и наличието на добри университети и 
висококвалифицирани кадри в страната е предопределило избора им на инвестиционна дестинация. Ако плащаш само 
10% данък, по-лесно може да отделиш средства и за допълнително обучение и тренинг на персонала, допълни и 
Андреас Шефер, заместник управляващ директор на Германо-българската индустриално-търговска камара.  
Управляващият партньор в Tasheva & Partners Нели Ташева пък изтъкна сигурността, която имат чуждите инвестиции 
според българското законодателство. Българският закон казва, че всяка инвестиция в страната се радва на еднаква 
защита в страната, независимо дали е направена от българска или чуждестранна компания, допълни тя. Ташева изтъкна 
възможността на чуждите граждани и фирми да купуват земя в България като едно от основните инвестиционни 
предимства в страната.  
Ниските данъци в България, добре квалифицираната работна ръка и конкурентните разходи за труд, както и устойчивите 
макроикономически показатели са сред главните ни предимства. Така министърът на икономиката, енергетиката и 
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туризма Делян Добрев отговори на въпроса защо България е подходящ избор за чуждестранните инвеститори. Пред 
германския бизнес той изтъкна усилията на правителството да привлече капитали в няколко приоритетни сектора, които 
създават продукция с висока добавена стойност. Сред тях са електротехниката и електрониката, аутсорсингът, 
химическата индустрия, машиностроенето и други. През последните месеци в страната са направени множество 
инвестиции в аутсорсинга и производството на части за автомобилната промишленост – така Добрев илюстрира 
промяната в структурата на чуждите инвестиции от недвижими имоти и финанси преди кризата към сектори с устойчив 
растеж сега.  
Туризмът също е един от секторите с устойчив ръст от 8-10% годишно, отбеляза министърът и акцентира върху усилията 
за развитие на специализираните му форми. Стремим се да популяризираме не само Черноморието и планинските ни 
курорти, а и културното наследство, минералните извори, българското кисело мляко и вино. Ние сме 7.5 млн. души 
население, а ежегодно привличаме около 7 млн. туристи, обясни още Добрев. Той припомни приетите наскоро промени 
в законодателството, според които за нови проекти инвеститорите клас А ще могат да получат обратно платените за 
техните работници социални осигуровки за период от 2 години. Това спестява повече от 17 % от разходите за труд на 
работодателя, отбеляза министърът. Високото равнище на чуждоезиково обучение в страната, както и възможността за 
квалификация на персонала да се ползват средства от европейските фондове бяха изтъкнати като предимство за бизнеса 
от изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции Борислав Стефанов. 
 
√ Максималният осигурителен праг се повишава на 2200 лв. 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/217880_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%
BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5
%D0%BD+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B3+%D1%81%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2
%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+2200+%D0%BB%D0%B2. 
2200 лева ще е максималният осигурителен праг, при досегашен 2000 лв.,приеха депутатите при гласуването на второ 
четене на Закона за бюджета на Държавно обществено осигуряване (ДОО) за следващата година. За самоосигуряващите 
се лица минималният осигурителен праг при доходи до 5400 лева ще бъде 420 лева, а за доходи над 7500 лева – 550 
лева.Минималният месечен осигурителен доход за земеделските производители и тютюнопроизводителите се запазва 
на 240 лева. 
 Минималната пенсия за прослужено време, която сега е 136 лв., от януари 2013 г. става 145 лв., а от април – 150 лв. По 
време на обсъждането Мая Манолова (Коалиция за България) предложи минималната пенсия да стане 270 лв. от 1 
януари 2013 г. Според нея е логично, след като се увеличава минимална заплата на 310 лв., да се увеличи и 
минималната пенсия. Управляващите не приеха аргументите й. 
 Мартин Димитров (Синята коалиция) предложи майчинските да са колкото минималната работна заплата, т.е. 310 лв. 
По думите му, необходими са 30 милиона лева повече, за да може парите на месец за майчинството да станат със 70 
лева повече. Това предложение обаче също не беше прието от мнозинството и майчинските остава 240 лв. и през 
следващата година. 
 Като цяло приходите в Държавното обществено осигуряване за 2013 годинасе планира да бъдат 9.055 млрд. 
лв. Разходите ще възлизат на почти същата сума.  
От Коалиция за България предложиха увеличение на приходната част с близо 700 милиона лева. Емилия 
Масларова обясни, че парите могат да дойдат от повишаване на фонд "Безработица" с 1%, от фонд "Пенсии" и от 
увеличаване на максималния осигурителен доход. Тя нарече предизборното увеличение на пенсиите 
догодина “символично“. Социалният министър Тотю Младенов обачезаяви, че от първия ден правителството е 
започнало реформа в пенсионната система. „От тази гледна точка имаме възможност, въпреки кризата през следващата 
година да увеличим пенсиите със средно 9,8%“, обясни той, допълвайки, че от януари минималната месечна заплата 
става 310 лв.  
 
Вестник Сега 
 
√ Дебатът за бюджет 2013 тръгна при липса на яснота по макрорамката 
http://www.segabg.com/article.php?id=627507 
Дебатът за бюджет 2013 започна снощи при липса на яснота по макрорамката и въпросителни относно реалния размер 
на очакваните приходи. И дефицитът за 2012 г., и приходите за 2013 г. са заложник на забавеното възстановяване от ЕК 
на близо 385 млн. лв. Ако парите бъдат преведени до края на декември, бюджетната 2012 г. може да завърши с дефицит 
чувствително под планирания. Ако парите постъпят през 2013 г., сумата ще се окаже извънреден, незаложен в 
консолидираната фискална програма приход, който ще улесни управляващите в месеците преди изборите. 
Както "Сега" писа, България чака от ЕК 192 млн. евро за вече покрити със средства от националния бюджет разходи, но 
възстановяването им се бави заради недостиг в общия европейски бюджет. И вчера нямаше категорична яснота кога ще 
бъдат преведени парите. Председателят на бюджетната комисия в НС Менда Стоянова обаче бе категорична, че ако 
парите се получат през 2013 г., ще влязат във фискалния резерв и няма да се преразпределят за допълнителни разходи. 
"Няма постъпили предложения за допълнителни разходи в проектозакона за държавния бюджет, които да изхождат от 
очакването, че тези суми ще се забавят и ще се появят като извънреден приход през 2013 г. Ако това стане, ще ги 
използваме за подкрепа на резерва", коментира Стоянова. 
Превеждането на парите през 2013 г. ще осигури непланиран плюс в приходите на държавата на фона на критиките, че 
заложените нива са предизборно завишени и неизпълними. И според опозицията, и според бизнеса в проектобюджет 

http://www.klassa.bg/news/Read/article/217880_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B3+%D1%81%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+2200+%D0%BB%D0%B2
http://www.klassa.bg/news/Read/article/217880_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B3+%D1%81%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+2200+%D0%BB%D0%B2
http://www.klassa.bg/news/Read/article/217880_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B3+%D1%81%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+2200+%D0%BB%D0%B2
http://www.klassa.bg/news/Read/article/217880_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B3+%D1%81%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+2200+%D0%BB%D0%B2
http://www.segabg.com/article.php?id=627507


2013 е заложен неизпълним ръст на ДДС от 784 млн. лв. Като трудно изпълним се сочи и ръстът от 280 млн. лв. на 
планираните постъпления от данъка върху доходите на физическите лица. В тях са включени и очаквани 120 млн. лв. от 
новия данък върху лихвите по депозитите въпреки предупрежденията, че сумата ще се окаже по-ниска. 
Възстановяването на средствата от ЕС навреме ще направи възможно приключването на годината с много по-нисък от 
заложения дефицит. И вчера министърът по еврофондовете Томислав Дончев коментира пред "Сега", че очаква сумата 
наистина да постъпи до края на годината. 
Гласуването на Закона за бюджета започна в 19 ч. вчера, след като веднъж парламентът удължи работното си време до 
20 часа, а след това и до 24 ч. 
 
Вестник Сега 
 
√ Дянков: ЕС ни дължи 800 млн. лева 
http://www.monitor.bg/article?id=365093 
България има да получава близо 800 милиона лева европейски плащания. Това е и причината бюджетът да отчете 
дефицит в размер на 74 млн. лв. в края на октомври, заяви министърът на финансите Симеон Дянков. 
„Голямото неизвестно е не националният бюджет, който е в излишък от близо половин милиард лева, а европейските 
плащания, където ни се дължат близо 800 милиона лева”, посочи вицепремиерът. Бюджетът в края на октомври излезе 
на около 74 млн. лв. дефицит и това не би трябвало да е неочаквано, тъй като в бюджета за 2012 година бяхме заложили 
дефицит от 1,3%, или близо 1 млрд. лева, смята Дянков. По думите му досега страната се справя много по-добре от 
първоначалните прогнози. 
През изминалия месец финансовият министър обясни, че добрите атмосферни условия са дали предпоставка за по-
скоростно осъществяване на проектите с европейски пари, което е наложило и по-големи разплащания. Според Дянков 
България е сред 5-те страни в Европейския съюз, които се справят най-добре с фискалната и икономическата си 
политика. 

http://www.monitor.bg/article?id=365093

