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Асоциация на индустриалния капитал в България 
 
Вестник Сега 
 
√ Синдикалните лидери и част от бизнеса обявиха имотите си 
http://www.segabg.com/article.php?id=644332 
Ръководствата на двата национално представителни синдиката КНСБ и КТ "Подкрепа" обявиха вчера, че са изпълнили 
новите изисквания на Закона за публичност на имуществото на висшите политици и са подали имотни декларации пред 
Сметната палата. Те обаче, както и бизнесът, остават на позиция, че т.нар. поправка "Янев", която разшири кръга на 
задължените лица да декларират публично имотите си, е противоконституционна. Срокът за подаване на встъпителни 
декларации изтече вчера. 
Работодателските организации, които напуснаха Националния съвет за тристранно сътрудничество в знак на протест 
срещу вмененото им ново задължение за публичност на доходите, не бяха много склонни да коментират дали и кой от 
техните ръководства се е съобразил с изискването. Председателят на УС на БСК Сашо Дончев, който е и издател на в. 
"Сега", е подал декларация, въпреки че смята, че поправките са противоконституционни. Като цяло обаче БСК се 
въздържа от коментар, защото това е личен проблем, а не на институцията, обясни изпълнителният председател 
Божидар Данев. 
Според шефа на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев, след като не са в тристранката, 
работодателите нямат задължение да подадат и декларации. От асоциацията разчитат на жалби до главния прокурор 
Сотир Цацаров, който също има право да сезира Конституционния съд. От БТПП също не обявиха кой е подал 
декларация, но стана ясно, че оттам са изпратени десетки жалби до омбудсмана Константин Пенчев с настояването, че 
текстовете са противоконституционни. Позицията на бизнеса е, че след като държавата не им дава никаква издръжка, не 
може да иска и публичност на имотите на ръководствата на работодателските организации. Оттам напомнят, че 
държавата ги контролира чрез декларациите в НАП. 
Очаква се до ден-два омбудсманът да излезе със становище. От институцията съобщиха, че има постъпили жалби и от 
компаниите, които се контролират от ДКЕВР и чиито шефове също трябва да декларират публично доходите си. КНСБ 
също смятат да атакуват новото си задължение пред Пенчев. 
След като работодателите на няколко пъти се зачудиха защо президентът Росен Плевнелиев не е наложил вето на 
закона, той пък ги попита през медиите защо са чакали толкова дълго и не са реагирали, когато законът се е разглеждал 
в парламента. Според Васил Велев обаче текстовете не са били в първоначалния вариант на закона и не са обсъждани в 
комисиите. 
Проверка на "Сега" показа, че ръководствата на БЕХ и НЕК и техните шефове - Михаил Андонов и Крум Анастасов, вече са 
подали имотните си декларации. Същото е направило и по-голямата част от ръководството на "ЧЕЗ България". "Смятаме, 
че до края на работния ден това ще сторят и останалите", заявиха в късния следобед от пресцентъра на чешката 
компания. От ЕВН пък обясниха, че не са подали декларации, защото в момента тече преструктуриране в дружествата от 
австрийската група в България "в съответствие с вижданията на собственика ЕВН в Австрия за оптимизация на 
структурата на управление". "Когато това преструктуриране приключи, ще стане ясен обхватът на задължените лица", 
заявиха от компанията. От "Енерго-Про" пък запазиха мълчание с мотива, че задължението за подаване на имотни 
декларации е лично. Все пак оттам заявиха, че доколкото е известно в дружеството, членовете на управителните и 
надзорните съвети са подали своите декларации. 
КАЗУС 
В последния си работен ден парламентът прие по възможно най-бързата процедура поправки, предложени от лидера 
на РЗС Яне Янев, с които се разшири кръгът на лицата, длъжни да подават публични имотни декларации в Сметната 
палата. Преди това този ангажимент имаха само висшите политици. С новите текстове това вече трябва да правят 
управителните органи на национално представените синдикати и работодателски организации, на неправителствените 
организации и на частни фирми с особен обществен интерес като енергоразпределителните дружества например. 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Капитал daily 
 
√ Износът продължава да расте и през февруари 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/04/09/2038541_iznosut_produljava_da_raste_i_prez_fevruari/ 
Втори пореден месец износът на България за ЕС расте с двуцифрен процент след почти половин годишен спад през 
миналата година. Експортът към търговски партньори извън общността също продължава възходящия си тренд, макар и 
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с намаляващи темпове. Така за първите два месеца на годината износът на България общо е нараснал с внушителните 
18.4%, или с милиард повече спрямо същия период на миналата година. Това показват предварителните данни на 
Националния статистически институт (НСИ) за търговията през февруари. Съживяването обаче отчасти може да се обясни 
и с понижената икономическа активност в началото на 2012 г., когато транспортът беше блокиран от лошото време и 
търговията в целия регион беше потисната. 
Все още обаче е рано да се правят прогнози за цялата година, а и според икономисти ръстът на износа ще продължава 
да зависи от развитието на икономическата ситуация в ЕС. Според Десислава Николова от Института за пазарна 
икономика (ИПИ) доминиращите очаквания са през втората половина на годината да има положително развитие. 
Нейните прогнози обаче са по-скоро за негативни изненади. "Във всеки момент може да се върнем месеци или дори 
години назад", каза тя. Според нея експортът ще отбележи минимален реален ръст и през тази година и двигател за това 
ще бъдат по-скоро третите страни. 
Топ партньори 
Данните, които публикува статистиката сега, са с подробна разбивка за търговията с трети страни - по държави и по 
стокови групи. За ЕС обаче подобни данни ще има чак след месец и информацията сега е само за обема на 
експортираната продукция. 
Към страни извън ЕС за първите два месеца на годината са изнесени стоки за 2.8 млрд. лв. Топ 3 основни партньори на 
страната остават Турция, Китай и Русия. Само за южната ни съседка за първите два месеца на годината са изнесени стоки 
и услуги на стойност почти 638 млн. лв., със 177 млн. лв. повече спрямо същите 2 месеца на 2012 г. Китай продължава да 
е втората най-желана дестинация извън съюза, като още през миналата година успя да измести оттам Русия. 
Повече добавена стойност 
Голяма част от увеличението на експорта към трети страни през януари и февруари се дължи на горивата. Съществена 
част обаче - около 80 млн. от общо 465 млн. лв. ръст, идва от машиностроителния сектор. Браншът е увеличил износа си 
с над 30% и през двата месеца. Добрите данни се потвърждават и от индекса на промишленото производство, който за 
февруари показа ръст в сектора на машиностроенето от 6.9% на годишна база. 
Според Илия Келешев, председател на Браншовата камара по машиностроене, на пазара извън ЕС оживление има при 
износа към САЩ и Русия. Все пак обаче основен пазар за сектора си остава общността, където се изнасят около 75% от 
целия обем на експорта, а към трети страни - останалата една четвърт. По думите на Келешев има известно оживление 
на пазара в Германия, което се чувства от началото на годината. 
Така, въпреки че в края на миналата година еврозоната отново влезе в рецесия, анализаторите са умерени оптимисти, 
че поне през първите месеци на 2013 г. Германия ще покаже по-добри резултати, още повече че ранните индикатори за 
това са позитивни. 
Шампионски ръст 
Най-голям ръст е отбелязал износът за трети страни на горива. За първите два месеца на годината зад граница за 
продадени горива на стойност 880 млн. лв. - 52% повече (ръстът е по-голям само за перото стоки и сделки, което обаче е 
едва 12 млн. лв.). Интересно е, че голяма част от това увеличение идва от Южна Африка, където през февруари са 
изнесени горива за 84 млн. лв. (92% от износа за африканската страна през първите два месеца на годината). Според 
Десислава Николова вероятно силният ръст се дължи на изсветляване на обороти, тъй като липсва ценови ефект. 
През 2012 г. секторът на горивата отбеляза ръст на износа към ЕС с 22%, при положение че общността беше в рецесия 
през по-голямата част на годината. 
 
Вестник Труд 
 
√ Защо икономиката изненадва политиците 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1908516 
ЛЪЧЕЗАР БОГДАНОВ 
От години изготвянето на бюджета следва еднаква, подробно разписана процедура. Част от нея е и правенето на 
бюджетна прогноза за следващите 3 години, с което всъщност стартиране изготвянето на бюджета за следващата 
година. Това винаги се случва през март-април. Естествено е, че ако прогнозата ти от октомври-ноември на предишната 
година е била много точна, през април ще се наложи да направиш малки промени. Но ако средата е променена, е 
безумно да си затваряш очите. 
Затова е пресилено е да се твърди, че служебното правителство е поправило бюджета на ГЕРБ за тази година.  
Но все пак реалността доста често изненадва управляващите. В случая с променените данни за 2013 г. изненадата им 
идва от това, че те доста подцениха 
сериозните структурни  проблеми 
на пазара на труда.  
В България се очакваше след първоначалния шок от кризата и свиването на част от отраслите, пряко засегнати от нея, 
освободените хора и ресурси да се насочат към други отрасли. Но не би. Никой не отчете в достатъчна степен твърде 
дългите процедури по разрешаване на дълговите проблеми в България, включително на междуфирмените задължения. 
А също и бавните процедури по закриване на губещи фирми.  
Имаме огромни проблеми и с квалификацията на работната сила и с множеството схвръхрегулации на пазара на труда. 
Винаги когато се заговори за образование, се вади статистика за средното ниво на образованост. Казва се, че имаме еди-
колко си висшисти, среднисти и т.н. И като че ли се изпуска какво конкретно умеят и знаят завършилите едно учебно 
заведение. Защото ако си завършил техникум по далекосъобщения преди 20 години, все едно че не си завършил нищо.  
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Не на последно място по важност е и тоталната неадекватност на правната рамка, засягаща инвестиционния процес. Тя е 
напълно непригодна към съвременните условия на висока конкуренция между държавите и регионите за привличане на 
инвестиции и производства.  
Погледнете коя да е група закони, регулиращи нещо у нас, например строителния процес. Имаме правна традиция кой 
за какво отговаря в строителството и си я следваме. Пожарната прави еди-какво си, общината отговаря за друго, 
здравните служби - за трето. Имаме си традиции и в устройственото планиране, според които един човек с половин 
декар земя може да спре инвестиция за милиони в съседен на неговия имот. И да кара инвеститора да строи завода си в 
продължение на 4 години, вместо за 4-5 месеца, както позволяват условията във Виетнам и Тайланд например.  
Изобщо нашите юристи разглеждат правната система като някакъв самостоятелен атом, без никаква връзка с останалите 
атоми.  
В поправената бюджетна прогноза са занижени очакванията за приходи в сравнение с прогнозите на Симеон Дянков. Но 
това е напълно естествено. Приходите в бюджета зависят не толкова от реалния растеж на икономиката, колкото от 
номиналния. По-важно за тях е потреблението на ключови стоки и услуги, като например енергийните. Видяхме как в 
кризисни години приходите от акциз се изпълняваха и преизпълняваха, най-вече заради повишените цени на горивата. 
Сега ще видим обратното. Неслучайно постъпленията от данъци са намалени с близо 220 млн. лв., най-вече по линия на 
акцизите.  
Има и към 180 млн. лв. по-малко постъпления от еврофондовете. Но при тях нещата са огледални, т.е. по-малкото 
приходи означава, че ще се инвестира в по-малко проекти, следователно инвестиционната програма на правителството 
ще се изпълни много трудно. Но на нашата администрация по принцип  е трудно да харчи за големи проекти по 
правилата, когато трябва да се спазват изисквания за прозрачност, състезание и конкуренция.  
Да, вярно е, че новата прогноза отмества времето, когато 
бюджетът ще е  балансиран 
Но трябва да се знае, че стойностите, които са заложени в сегашната бюджетна прогноза, не са паднали от тавана. След 
като България изпадна в свръхдефицит през 2009 и 2010 г., няколко екипа в страната и в Европейската комисия работиха 
паралелно по правилата, по които европейските икономики трябва да излязат от състоянието на свръхдефицит. Те 
изискват дефицитите да са малки, като отклоненията могат да са свързани само с временни шокове. Но изискват и 
когато икономиката се възстановява, дефицитът да се намалява.  
Българската икономика в момента е в стагнираща ситуация на много малък растеж. Ако искаме при това положение да 
увеличаваме дефицита, трябва да оспорим общата европейска рамка.  
Лошото е, че никога не се знае коя точно капка обръща ведрото. В този смисъл - не се знае какъв точно дефицит ще 
направи нещата непредсказуеми. 
 
Вестник Преса 
 
√ 37 млрд. долара изтекли от България за 10 години 
http://pressadaily.bg/publication/12738-37-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4.-
%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B8-
%D0%BE%D1%82-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-10-
%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8/ 
За последните десет години от България са изнесени нелегално около 36,92 милиарда долара,което я нарежда на 38-о 
място в класацията на нелегалните финансови потоци, съставена от Global Financial Integrity (GFI). 
Нашият най-близък съсед, с който България е сравнявана през последните няколко години, Румъния заема 55 място с 
изнесени 42,5 милиарда долара. 
Авторите на доклада посочват, че основните причини за нелегалния износ на капитал са престъпленията, корупцията 
и неплащането на данъци. 
Лидер в класацията е Китай. За десет години от Поднебесната са изнесени 2,688 трилиона долара. В първата петица 
влизат още богатите на енергоресурси Русия с 440,98 милиарда долара и Саудитска Арабия - 427,85 милиарда долара, 
Мексико - 419,48 милиарда долара и Малайзия с 396,79 милиарда. 
Според оценките на експертите износът на капитал от развиващите се страни само през 2010 се движи в диапазона от 
858,8 милиарда долара до 1,13 трилиона долара. На развиващите се страни се падат около 5% от нелегалните 
финансови потоци в света. Лидер е Азия, на която се падат 61% от незаконния износ на финансови средства в глобален 
мащаб. 
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