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ДО 

Г-Н СИМЕОН ДЯНКОВ, 

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И 

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 

КОПИЕ: 

 

Г-Н КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА 

ГРУПА НА ГЕРБ 
 

Г-Н СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА 

ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ 
 

Г-Н АХМЕД ДОГАН,  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА 

ГРУПА НА ДПС 
 

Г-Н ВОЛЕН СИДЕРОВ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА 

ГРУПА НА ПАРТИЯ АТАКА 
 

Г-Н ИВАН КОСТОВ, 

СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА 

ГРУПА НА СИНЯТА КОАЛИЦИЯ; 

Г-Н МАРТИН ДИМИТРОВ, 

СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА 

ГРУПА НА СИНЯТА КОАЛИЦИЯ 

 

СТАНОВИЩЕ 

 на 

Асоциацията на индустриалния капитал в България 

по  Пакта за финансова стабилност 

 

Националният съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България след 

задълбочен анализ и проведени редица срещи-обсъждания взе решение да подкрепи Пакта за 

финансова стабилност, предложен от заместник министър – председателя и министър на 

финансите на Република България г-н Симеон Дянков, тъй като предвидените в него мерки са 

насочени към гарантиране на стабилността и предсказуемостта на икономическата среда, на 

данъчната политика и към подобряване на бизнес климата като цяло. 



Асоциацията на индустриалния капитал в България оправя и следните препоръки, 

насочени към подобряване на отделни предложения, визирани в Пакта: 

1. Препоръчителното ограничаване на бюджетния дефицит да се намали от 3 на 2 процента от 

БВП. Считаме, че подобна мярка ни приближава към по-бързо членство в еврозоната. 

 

2. Същевременно, гарантирането на балансирана бюджетна позиция и ограничаването на 

бюджетния дефицит по никакъв начин не трябва да се реализират за сметка на неразплатени 

задължения към бизнеса. Задържаният данък добавена стойност и неразплатените поръчки 

не са фактор, върху който да се гради финансовата стабилност. АИКБ призовава българското 

правителство да ускори прилагането на европейската Директива за забавените плащания. 

Бизнесът счита, че държавата разполага със значителен резерв за ограничаване на 

публичните разходи при ускоряване на въвеждането на електронното правителство и при 

извършването на реформи в публичния сектор. 

 

3. Ниските преки данъци и  постигането на устойчива и предвидима данъчна политика като 

важен фактор за нашата конкурентоспособност предполагат корекции при регламентирането 

да се извършват само чрез квалифицирано мнозинство.  

 

4. Преразпределението чрез бюджета на брутния вътрешен продукт да се регламентира до 

равнище от 37 %. По този начин бизнеса и домакинствата ще имат повече разполагаеми 

средства, а същевременно това ще е фактор за ограничаване на  корупцията.  

 

5. Ограничаването на бюджетния дефицит и мерките в тази насока трябва да кореспондират с 

аналогични ясни процедури и мерки за управление на евентуалния бюджетен излишък. 

 

 

 

ВАСИЛ ВЕЛЕВ, 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ  

КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ 

 


