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√ АИКБ с предложения за бизнеса 
http://www.economynews.bg/%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B1-%D1%81-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-news43312.html 
Бизнесът очаква да се запази макроикономическата стабилност в страната, както и да се намали административната 
тежест пред предприемачеството. Това подчерта на среща с икономическия министър Асен Василев председателят на 
управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България /АИКБ/ Васил Велев. 
Намаляване и спазване на срока за възстановяване на данъчния кредит по Закона за данък върху добавената стойност, 
както и въвеждане на задължителна регистрация по ЗДДС на всички стопански субекти и гарантиране на ефективен 
контрол над дружества с монополно положение на пазара, произтичащо от държавна регулация, са част от другите 
предложения на ръководството на АИКБ. 
АИКБ настоява монополните доставчици на обществени услуги да разкриват публично информацията от техните 
регистри, която да бъде наблюдавана от анализаторите. Бизнесът също така счита, че увеличението на минималната 
работна заплата днес води до обратен ефект, а именно – намаляване на заетостта и повишаване на безработицата. Беше 
обсъдено и разходването на средствата по Оперативна програма “Конкурентоспособност”, за които сега има пречка да 
бъдат усвоявани, поради неефективността и усложнената нормативна уредба на настоящите отворени процедури по 
програмата. 
Като най-представителна на национално равнище организация на работодателите и член на Съвета за икономически 
растеж, АИКБ настоя да се поднови активно работата на Съвета с оглед на намиране на удачни както за предприемачите, 
така и за държавата решения в насока на преодоляване на проблемите и създаване на по-добра среда за правене на 
бизнес в България. 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Капитал daily 
 
√ Министерството на труда представи приоритетите си 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/03/27/2030717_ministerstvoto_na_truda_predstavi_prioritetite_si/ 
Сумата, която ще бъде насочена към социални плащания и мерки за заетост, ще стане ясна на заседанието на 
Министерския съвет в четвъртък, когато ще се обсъдят резервите в бюджета. Това заяви вицепремиерът и социален 
министър Деяна Костадинова, която представи екипа си и приоритетите на работата му. Тя посочи, че работната група 
към Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) в момента остойностява всички мерки, предложени от 
социалните партньори и от държавата, и те ще бъдат разгледани на заседанието на НСТС във вторник. Кабинетът 
предлага част от средствата да са за подкрепа на безработните – както за субсидирана заетост, така и за наемане и 
стартиране на самостоятелен бизнес на тези с по-висока професионална квалификация. 
Екип според приоритетите 
Министър Костадинова припомни, че сред основните задачи на ведомството е стабилността в работата на институциите. 
Акцент е поставен и върху оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР), най-вече с ангажимента да 
се ограничи рискът от загуба на средства. За ОП РЧР ще отговаря зам.-министър Ваня Стойнева (виж карето). Нейни 
основни задачи ще са приключването на настоящия и подготовката на следващия програмен период 2014 - 2020 г. "Вече 
имаме първи вариант на бъдещата оперативна програма, който ще бъде представен на обществено обсъждане в 
началото на април. Задачата ми е в началото на май да има неин завършен вариант", каза тя. През следващия програмен 
период акцентът ще бъде поставен върху секторите с икономически растеж - IT сектора, създаването на "бели" работни 
места (здравеопазване и социални услуги), както и обвързването на квалификационните програми с потребностите на 
бизнеса. 
Зам.-министър Петър Стоянов ще координира дейността на ведомството в сферата на доходите и пазара на труда. Той 
постави акцент върху обвързването на политиките на социалното министерство с дейността на икономическото 
ведомство, както и върху частния сектор и младежката заетост. 
Ангажимент на Иванка Шалапатова пък ще са както политиките по социално подпомагане и социални услуги, така и 
работата с обществения съвет, която ще започне след номинацията на участниците в него в началото на април. Началник 
на кабинета е Драгомир Желязков. 
Енергийните помощи 
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От социалното министерство ще предложат със следващия Закон за бюджета да бъде разширен кръгът от хора, които 
получават енергийни помощи. "Това действително е една от мерките, които лансирахме в минималния пакет. Наясно 
сме с проблема, пред който ще бъдат изправени част от пенсионерите след индексиране на техните пенсии от 1 април 
т.г. Не се отказваме от идеята. Въпросът е тя да бъде структурирана коректно по отношение на следващото правителство 
– да не му оставим финансово необезпечени задължения", каза министър Костадинова. Служебният кабинет ще осигури 
финансово изплащането на еднократна помощ за следващия отоплителен сезон и тази сума ще бъде заложена сега в 
бюджета. 
Още 582 млн. лв. остава да бъдат усвоени по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 
По данни на социалното министерство към 25 март до края на тази година трябва да бъдат усвоени още 582 млн. лв. по 
ОП РЧР. В противен случай има риск от загуба на средства. "Сумата обаче всекидневно намалява, защото краят на 2012 г. 
и до средата на 2013 г. е пиков период в отчитане на разходите по европейски програми", коментира ресорният зам.-
министър Стойнева. 
Забавянията в плащанията са основно по три схеми към доставчици на обучения и работодатели, наели младежи на 
работа. По програмите "Аз мога" и "Аз мога повече" са били забавени съответно 2.5 и 1.7 млн. лв., като Стойнева увери, 
че те ще бъдат изплатени до средата на април. До края на май пък трябва да се изчистят забавените плащания по 
програмата за младежката заетост в размер на 2.5 млн. лв. 
 
√ Икономическото доверие в еврозоната отново се влошава 
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2013/03/27/2030637_ikonomicheskoto_doverie_v_evrozonata_otnovo_se_vloshava/ 
Икономическото доверие в еврозоната се е влошило през март, прекъсвайки поредицата от четири месеца на растеж, 
показват данните на Европейската комисия. Подготвяният от комисията индекс се е свил до 90 пункта спрямо 91.1 през 
февруари. Понижението беше очаквано заради кризата в Кипър и прогнозите, че валутният съюз няма да излезе от 
рецесията и през първото тримесечие на годината, но икономистите предполагаха, че свиването ще е по-слабо. 
Усещане за криза  
"Усещането за криза и несигурността се завръщат. Данните показват, че еврозоната все още е далеч от излизане от 
рецесията и свиването на икономиката ще продължи и през първото тримесечие", коментира пред Reuters Карстен 
Брзески, икономист в ING. Анализаторите отбелязват, че това изследване дава първата картина на ефекта върху бизнес 
доверието от ситуацията в Кипър, която отново събуди страховете за стабилността на банковия сектор в региона. 
Политическата нестабилност в Италия, до която доведоха резултатите от последните парламентарни избори, също е 
допринесла за влошаването, заявяват експертите. 
Понижението на индекса сложи край на периода на повишаване на икономическото доверие, започнал миналия 
ноември. Основен фактор за влошаването е свиването при производствения сектор, чийто подиндекс е спаднал до 
минус 12.5 пункта от минус 11.3 през февруари. Еврокомисията отчита "значителен спад" на оценките, които 
производителите са дали за експортните си поръчки, които досега компенсираха свиването на потреблението на 
вътрешните пазари. Секторът на услугите също е прекъснал тенденцията на ръст, която поддържаше от октомври. 
Съответният показател се е свил до минус 6.7 пункта спрямо 5.3 предишния месец. 
Потребителски оптимизъм от Германия  
Единственият положителен момент в данните на комисията е потребителското доверие, което остава сравнително 
стабилно и се повишава леко от минус 23.6 до минус 23.5 пункта. Отделно проучване на фирмата за маркетингови 
изследвания GfK показва, че потребителското доверие в най-голямата европейска икономика - Германия, също остава 
стабилно. 
Проведеното сред 2 хил. германци изследване, измерващо очакванията на потребителите за предстоящия месец, се е 
задържало на ниво 5.9 пункта през април въпреки лекото понижение на оптимизма за бъдещите приходи. GfK обаче 
посочва, че анкетите са проведени, преди да стане ясно, че вложителите ще бъдат принудени да се включат в 
спасителния пакет за местните банки. "Случващото се в Кипър вероятно ще натежи на потребителския климат, но 
запазваме прогнозата си, че потребителските разходи ще нараснат с 1% през тази година", заявяват от GfK. 
Германските потребители остават оптимисти за икономиката на страната вече трети пореден месец, въпреки че БВП се 
сви с 0.6% през последното тримесечие на миналата година. Анализаторите обаче са единодушни, че икономиката ще се 
върне към слаб растеж в началото на 2013 г., въпреки че индексът на бизнес климата Ifo спадна през март. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ 1 евро = 1 долар 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-03-28&article=446057 
1 евро може да се разменя за 1 долар. През следващите две години и половина еврото може да поевтинее до паритет 
спрямо долара, тъй като правителствата от еврозоната вероятно ще се опитат да го отслабят, за да подкрепят растежа. 
Това прогнозират анализатори на Morgan Stanley, цитирани от Bloomberg. Вчера еврото падна до 1,2764 долара (1,53 лв. 
за долар), което е най-ниската му стойност от четири месеца насам. Еврото, което изгуби 2,6% от началото на годината, 
ще продължи да поевтинява, тъй като спасителният план за Кипър събуди опасения за сигурността на банковите 
депозити в региона, каза Ханс-Гюнтер Редекер, директор на отдела за глобални валутни стратегии на Morgan Stanley. 
Италия се опитва да сформира коалиционно правителство, но досега безуспешно и това също ще окаже натиск на 
еврото, допълва той. Политиката спрямо Кипър ще затрудни финансирането в страните от периферията на еврозоната, 
предупреждава Редекер. "Монетарната политика в Европа не функционира, кредитирането е замразено, растеж липсва, 
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а фискалната политика все още е фрагментирана. Ето защо е оправдано да сте песимисти по отношение на 
перспективата", заяви Редекер. Единната валута ще приключи годината при курс от 1,25 долара, а 2014 г. при 1,19 
долара, допълва Редекер. Ако тази прогноза се сбъдне, до Коледа доларът ще поскъпне до 1,56 лв., а след две години 
ще бъде 1,64 лв. "В рамките на 2 години и половина ще сме много близо до паритет между еврото и долара", заяви 
Редекер. През март услугите и производството в еврозоната се свиха повече от очакваното, с което задълбочиха 
опасенията, че регионът няма да се измъкне от рецесията толкова лесно. Еврозоната приключи четвъртото тримесечие 
на 2013 г. с най-значимия спад на брутния си вътрешен продукт (БВП) от първото тримесечие на 2009 г. насам. Във 
вторник международната рейтингова агенция Standard & Poor`s влоши прогнозата си за свиването на БВП на еврозоната 
за 2013 г. до -0,5% при предвиждани досега -0,1%, позовавайки се на тежката финансова обстановка в региона, съобщи 
MarketWatch. 
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√ Парите за втора пенсия намаляват 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1873037 
Парите за втора пенсия са намалели, макар и минимално, за последните 5 години. Средногодишната доходност на 
универсалните фондове, в които задължително се осигуряват родените след 1959 г. (в момента около 3,3 млн. души), 
варира между минус 0,04% и минус 2,82%. Това показва статистиката на Комисията за финансов надзор за 
инвестиционните резултати на деветте частни пенсионни дружества за периода 2008-2012 г. Отрицателният резултат 
означава, че за последните 5 години в индивидуалните партиди на хората са се натрупали по-малко пари от стойността 
на внесените осигуровки.  
Данните на доброволните и на професионалните схеми, в които се осигуряват работещите вреден труд, също са 
негативни. За същия 5-годишен период средната годишна инфлация е 3,94%, показват данните на Националния 
статистически институт. 
Негативните резултати на пенсионните дружества се дължат на драстичния срив на световните пазари през 2008 г. 
Тогава средната доходност на универсалните фондове е била минус 20%, показват данните на финансовия надзор. С 
изключение на 2011 г. в следващите години дружествата са постигнали високи резултати, които обаче не стигат за 
компенсирането на големия спад.  
Според Анастас Петров, изп. директор на “Ай Ен Джи Пенсионно осигуряване”, до няколко месеца негативните резултати 
ще бъдат преодолени. Той добави, че 2008 г. се е отразила много тежко не само на българските пенсионни компании, а 
и на всички останали по света. 
“В момента в голяма част от компаниите стойността на дяловете е близка до тази от предкризисната 2007 г. Затова 
смятам, че до няколко месеца браншът ще излезе на плюс, ако няма нови сътресения”, коментира Петров. 
През 2012 г. универсалните фондове са постигнали 7,47% доходност. Преди време пенсионните дружества 
прогнозираха, че очакват високите резултати да се запазят и през т.г. Статистиката на финансовия надзор показва, че към 
края на 2012 г. всеки работещ има средно по 1384 лв. в индивидуалната си партида за втора пенсия. 
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