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Асоциация на индустриалния капитал в България 
 
economynews.bg 
 
√ Обучение против сивата икономика 
http://www.economynews.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-news44448.html 
Асоциация на индустриалния капитал в България успешно приключи второто попълване на информационната база 
данни на сайта на проект “Ограничаване и превенция на неформалната икономика” – www.ikonomikanasvetlo.bg. Това е 
продължение на възприетата в рамките на проекта концепция за периодично актуализиране на базата данни. 
Резултатите от попълването вече се обработват и ще бъдат използвани за изчисляване на актуалните стойности на 
Композитния индекс “Икономика на светло”, който показва нивото на неформалната икономика в страната през 2012 г. 
С второто попълване на базата данни се събра информация за актуалните оценки на работодателите, наетите лица и 
широката общественост за обхвата и проявленията на неформалната икономика на национално и браншово равнище. 
Анкетите са попълнени от над 500 работодатели, над 1400 работници/служители и широката общественост. 
Продължава и серията от обучения по проекта. Тяхната цел е обучените лица да могат да разпознават проявленията на 
неформалната икономика, да разберат нанесените вреди и негативните последици, които сивата икономика нанася на 
цялото общество и да бъдат мотивирани и подготвени да противодействат, ако се сблъскват с нейните форми и прояви. 
От старта на проекта до момента са обучени дистанционно над 1 200 лица и присъствено над 3 400 лица.  
Повече информация на посочената по-горе интернет страница. 
 
ngobg.info 
 
√ Над 4 600 обучени да разпознават формите и проявите на неформалната икономика 
http://ngobg.info/bg/messages/7606-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-4-600-
%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-
%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-
%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BD%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0.html 
Асоциация на индустриалния капитал в България успешно приключи второто попълване на информационната база 
данни на сайта на проект "Ограничаване и превенция на неформалната икономика" –www.ikonomikanasvetlo.bg. Това е 
продължение на възприетата в рамките на проекта концепция за периодично актуализиране на базата данни. 
Резултатите от попълването вече се обработват и ще бъдат използвани за изчисляване на актуалните стойности на 
Композитния индекс "Икономика на светло", който показва нивото на неформалната икономика в странатапрез 2012 г. С 
второто попълване на базата данни се събра информация за актуалните оценки на работодателите, наетите лица и 
широката общественост за обхвата и проявленията на неформалната икономика на национално и браншово равнище. 
Анкетите са попълнени от над 500 работодатели, над 1400 работници/служители и широката общественост. 
Продължава и серията от обучения по проекта. Тяхната цел е обучените лица да могат да разпознават проявленията на 
неформалната икономика, да разберат нанесените вреди и негативните последици, които сивата икономика нанася на 
цялото общество и да бъдат мотивирани и подготвени да противодействат, ако се сблъскват с нейните форми и прояви. 
От старта на проектадо момента са обучени дистанционно над 1 200 лица и присъствено над 3 400 лица. 
Дистанционнитеобучения се провеждат и са достъпни на сайта на проекта – www.ikonomikanasvetlo.bg. Желаещите да се 
включат в on-line курсовете могат да го направят по всяко време. 
От началото на 2013 г. присъствени обучения са проведени в различни населени места в страната – Добрич, 
Димитровград, Ардино, Горна Оряховица, с. Опанец, Кърджали, с. Минерални бани, Пловдив, Стара Загора, Перник, 
София, Девня, Радомир, к.к. Албена, Брезник, Радомир, Костенец, Петрич, Казанлък, Плевен. 
Всеки успешно завършил обучителния курс участник получава сертификат за преминат курс на обучение на тема 
„Ограничаване и превенция на неформалната икономика". 
В резултат от обучението участниците вече могат да идентифицират и оценяват самостоятелно формите и проявите на 
неформална икономика, да разпознават нейните основни характеристики, да не проявяват толерантност към високата 
социална и трудова цена на работата в сивия сектор и да се предпазят отвредите на неформалните икономически 
практики. 
Сигнали за прояви на сиви практики могат да бъдат подавани на горещата телефонна линия – 0800 123 58, както и на 
сайта на проекта. 
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b2bnews.bg 
 
√ Обучение против сивата икономика 
http://b2bnews.bg/index.php/obuchenie-protiv-sivata-ikonomika-797610.html 
Асоциация на индустриалния капитал в България успешно приключи второто попълване на информационната база 
данни на сайта на проект "Ограничаване и превенция на неформалната икономика" www.ikonomikanasvetlo.bg. 
 
yambolnews.net 
 
√ В КНСБ започнаха дебати 
http://yambolnews.net/index.php/politika/item/5341-%D0%B2-%D0%BA%D0%BD%D1%81%D0%B1-
%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-
%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8 
Представителите на пет участници в предизборната за 12 май надпревара в Ямбол се включиха в започналите преди 
минути дебати по  социалния Меморандум  на КНСБ за повишаване доходите до 2017 година. Коалиция "За България" 
представя Атанас Мерджанов; СДС-коалиция Атанас Димов, Движение "Модерна България" Петьо Атанасов; "Атака" 
Кръстьо Петров; ГЕРБ - Димитър Иванов....Водещ срещата е Атанас Атанасов от ръководството на КНСБ-Ямбол. 
КНСБ предложи мерки за повишаване на доходите, промяна в данъчното облагане и развитие на икономиката през 
следващите 4 години. Синдикатът настоява минималната работна заплата да се повишава постепенно и да достигне 50% 
от средната заплата през 2017 година, предаде БНР. 
Това е записано в меморандум за социално-икономическо и обществено-политическо развитие на България за периода 
2013-2017 година, подготвен и представен днес от синдиката на международен форум, с участието на политици и 
работодатели. 
Синдикатите са убедени, че политиката на икономически ограничения не е добра за България. Според председателят на 
КНСБ Пламен Димитров страната ни не трябва да преследва самоцелно нулев дефицит. 
КНСБ настоява да се разработят браншови и секторни стратегии за формиране на заплатите и цената на труда, така че да 
се постигне не по-малко от 25 процента реален ръст на средната работна заплата за периода до 2017 г. включително. 
Според синдиката  този ръст може да се постигне като всяка година средната работна заплата трябва да нараства 
номинално с около 10 на сто, обясни Димитров. 
Предложението на КНСБ за промяна в данъчната политика е свързано с отпадане на плоския данък и въвеждане на 
прогресивно облагане, като за доходите до минималната заплата да не се начислява данък.  
"Ако въведем необлагаем минимум до размера на минималната работна заплата, да, това ще струва много на бюджета, 
но това ще остави в джобовете на най-бедните около 600 милиона", посочи Димитров. 
Различията между синдикатите и работодателите обичайно са за повишаване на минималната работна заплата. За 
предложения меморандум Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал, коментира, че 
"плоският данък е едно завоевание, от което не трябва да отстъпваме".  
"Не смятаме, че той е несправедлив, тъй като е еднакъв за всички. Въвеждането на необлагаем минимум веднага има 
антиаргументи, като това, че този необлагаем минимум е и за богатите", изтъкна той.  
От КНСБ предлага още да бъде въведен данък върху финансовите транзакции, който да донесе на бюджета около 200 
милиона лева. Синдикатът ще настоява да се подпише социално-икономически пакт с работодателите и правителството 
след парламентарните избори. Има идеи и за промяна на Конституцията. 
 
gustonews.bg 
 
√ Бизнесът се срещна с икономическия екип на ГЕРБ 
http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=27316 
Асоциацията на индустриалния капитал в България представи на икономическия екип на политическа партия ГЕРБ 
препоръките на бизнеса към икономическите програми на партиите и коалициите за „Избори 2013”. От страна на АИКБ в 
срещата взеха участие заместник-председателите на Управителния съвет г-н Румен Радев и г-н Никола Зикатанов, и 
директора “Тристранно сътрудничество” – г-н Ивелин Желязков. Те представиха на екипа на политическа партия ГЕРБ 
препоръките на компаниите към средносрочното управление на страната, като подчертаха, че очакванията на бизнеса са 
за запазване на макроикономическата стабилност, валутния борд, данъчните ставки, процента на преразпределение на 
БВП през бюджета. Политиката на работодателите е насочена към постигнане на по-добри условия за правене на бизнес 
в България чрез ограничаване на корупцията, по-доброто регулиране на монополите, намаляване на административната 
тежест пред бизнеса, електронно правителство, премахване на порочните практики на поръчково законодателство, 
икономизиране на външната политика, по-ефективното разходване на евросредствата, развитие на капиталовия пазар, 
подобряване на връзката между насочеността на образованието и потребностите на бизнеса. 
Като най-представителната на национално равнище организация на работодателите, Асоциация на индустриалния 
капитал в България се стреми да поддържа активен диалог с всички значими политически сили в страната. 
Ръководството на АИКБ е убедено, че съвместните усилия на бизнеса и политическите партии ще допринесат за 
икономическия растеж и устойчиво развитие на страната. 
 
 

http://b2bnews.bg/index.php/obuchenie-protiv-sivata-ikonomika-797610.html
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44paralel.com 
 
√ Асоциация на индустриалния капитал в България представи на ръководството на Движение “България на 
гражданите” препоръките на бизнеса към икономическите програми на партиите и коалициите за „Избори 2013” 
http://www.44paralel.com/politiki-4431 
Вчера в централата на  Движение “България на гражданите” се проведе среща между Управителния съвет на Асоциация 
на индустриалния капитал в България (АИКБ) и ръководството на Движение “България на гражданите”, съобщиха от 
пресофиса на АИКБ.  Оттам допълват, че зам.-председателите на Управителния съвет на АИКБ г-н Румен Радев и г-н 
Никола Зикатанов са представили на ръководството на Движение “България на гражданите”  препоръките на 
компаниите към средносрочното управление на страната. Г-н Радев и г-н Зикатанов подчертаха, че очакванията на 
бизнеса са за запазване на макроикономическата стабилност, валутния борд, данъчните ставки, процента на 
преразпределение на БВП през бюджета. Политиката на работодателите е насочена към постигнане на по-добри 
условия за правене на бизнес в България чрез ограничаване на корупцията, по-доброто регулиране на монополите, 
намаляване на административната тежест пред бизнеса, електронно правителство, премахване на порочните практики 
на поръчково законодателство, икономизиране на външната политика, по-ефективното разходване на евросредствата, 
развитие на капиталовия пазар, подобряване на връзката между насочеността на образованието и потребностите на 
бизнеса. 
Участниците в срещата се обединиха около мнението, че само една стабилна политика, с гъвкаво и разумно управление, 
която е предсказуема и обещава стабилност, би могла да помогне на държавата и бизнеса в нея. Според ръководството 
на АИКБ водещи в управлението на държавата трябва да бъдат принципите за почтеност, справедливост, 
професионализъм и публичност. Само по този начин може да се върне доверието на бизнеса и обществото ни. 
Като най-представителната на национално равнище организация на работодателите, Асоциация на индустриалния 
капитал в България се стреми да поддържа активен диалог с всички значими политически сили в страната. 
Ръководството на АИКБ е убедено, че съвместните усилия на бизнеса и политическите партии ще допринесат за 
икономическия  растеж и устойчиво развитие на страната. 
 
Вестник Капитал daily 
 
√ "Стара планина холд" отчете спад на продажбите 
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2013/04/23/2047804_stara_planina_hold_otchete_spad_na_prodajbite/ 
Консолидираните продажби на "Стара планина холд" за първото тримесечие на 2013 година бележат 
понижение от 7.01% на годишна база. Това става ясно от обявените от ръководството на холдингатекущи финансови 
резултати на консолидирана база, както и тези на най-значителните предприятия от портфейла на групата към 31 март 
2013 г.  
Освен това мениджмънтът обяви и прогнозите си за продажбите към 30 април 2013 г. - според тях продажбите за 
първите четири месеца на 2013 година ще бъдат с 3.30% по-ниски спрямо първите четири месеца на 2012 г. 
По-добри от очакваните резултати 
Данните обаче определено са по-добри спрямо прогнозите, които бяха дадени в края на миналата година. 
Изпълнителният директор на "Стара планина холд" Васил Велев коментира пред "Капитал Daily", че е очаквал 
предприятията от групата да реализират по-голям спад на продажбите,което го кара да бъде и малко по-голям оптимист 
за следващите няколко месеца. 
От друга страна, Велев каза, че проблемът с липсата на сигурност за поръчките остава. "Последните години поръчките се 
правят в последния момент, като клиентите предпочитат да платят скъпа поръчка, вместо да поръчат за дълъг период, и 
това е заради несигурността", добави той. 
Продажбите на всички дружества се повишават на месечна база, но на годишна все още са надолу. Най-добре се 
представя  ямболското дружество "Хидравлични елементи и системи". То отчита печалба в размер на 415 хил. лв. за 
март, като с натрупване от началото на годината тя достига 1.316 млн. лв., а приходите от продажби за първите три 
месеца нарастват с 4 на сто до 10.95 млн. лв. на годишна база. 
Прогнозата за април също е благоприятна, като с покачването и от следващия месец продажбите на дружеството за 
първите четири месеца ще отбележат покачване от 5 на сто на годишна база. "Стара планина холд" държи 64.5% от 
акциите на дружеството, което не е от най-ликвидните на Българската фондова борса и книжата му за последните 12 
месеца губят над 20% от стойността си. 
Пазарите имат значение 
Не така добре стоят нещата за казанлъшкото дружество М+С хидравлик" и пазарджишкото "Елхим - Искра" , които 
отчетоха по 11.5% спад в продажбите за първото тримесечие спрямо година по-рано. Ако се вземат предвид обаче и 
прогнозните данни за април, то става ясно, че тенденцията е към наваксване (виж таблицата) и достигане на 
миналогодишните нива на продажби. 
Това е близко до прогнозите на мениджмънта, който предвиждаше едно по-трудно първо полугодие и по-добро второ. 
В края на миналата година "Стара планина холд" обяви, че очаква приходите от продажби на продукция през тази 
година да бъдат приблизително на нивото от миналата, т.е. около 160 млн. лв., но сбъдването на тези прогнози в голяма 
степен зависи от развитието на дълговата криза в еврозоната и по-бързото излизане от нея. 
Защото голяма част от продукцията на дружествата се пласира зад граница, в страни от ЕС, и затова за тях има по-голямо 
значение състоянието на световните пазари, отколкото това на българския. От холдинга залагат и на търсене на нови 

http://www.44paralel.com/politiki-4431
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2013/04/23/2047804_stara_planina_hold_otchete_spad_na_prodajbite/


4 

 

пазари, заради което се налагат и нови инвестиции. 
За миналата година "Хидравлични елементи и системи" обяви 10% спад в продажбите спрямо 2011 г., а "М+С 
хидравлик" отчете 13% понижение. Въпреки по-слабите продажби и при двете дружества нивото им е било над това от 
2010 г. С най-голямо понижение на продажбите от групата на "Стара планина холд" обаче и през миналата година 
бе "Елхим - Искра", което отчете спад от 20%. 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Капитал daily 
 
√ Грешките в кода и разбитият мит 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2013/04/23/2047808_greshkite_v_koda_i_razbitiiat_mit/ 
Ново проучване атакува данните и заключенията на изтъкнатите икономисти Кармен Райнхарт и Кенет Рогоф, които се 
смятаха за академична обосновка на необходимостта от бюджетните съкращения и овладяването на дефицитите. По 
този начин смисълът от "затягането на коланите" за пореден път се поставя под съмнение. 
В устата на хората 
Рядко се случва някое икономическо изследване да се превърне в сензация едва ли не мигновено, но именно това се 
случи с книгата "Растеж във времена на дълг", която бе представена в самото начало на 2010 г. от харвардските 
професори. В нея Райнхарт и Рогоф представят емпирични данни, доказващи, че високите нива на публичния дълг 
спрямо БВП водят след себе си период на забавяне на икономическия растеж, като дори заявяват, че ключовата граница 
на дълга е 90% и над нея икономиката реално започва да се свива с 0.1%. 
В контекста на разразилата се криза тези данни отекнаха силно както сред научните, така и сред политическите среди. А 
изследването многократно бе цитирано от високопоставени официални лица като оправдание за ограничаването на 
фискалните дефицити и имаше особено силно влияние при формирането на политиките в ЕС. Европейският комисар по 
икономическите и паричните въпроси Оли Рен нееднократно се позоваваше на "сериозното академично изследване", 
като за последно през февруари алармира за опасностите от доближаването на 90% граница в Европа. А според 
информация на Reuters миналата седмица финансовите лидери на 20-те най-големи икономики в света са поставили на 
обсъждане общи мерки за ограничаване на публичните дългове под 90% от БВП. 
Замърсени данни 
Ново проучване на екип от Масачузетския университет "Амхърст" обаче опровергава заключенията на харвардските 
изследователи. След внимателно вглеждане в използваните от Райнхарт и Рогоф данни и методика те доказват, че 
средният ръст на БВП при използваните в проучването страни с над 90% дълг "е всъщност 2.2%, а не обявеният минус 
0.1." 
"Грешки при табличното обработване на данните, избирателно пропускане на достъпна информация и 
неконвенционално премерване на обобщените статистически данни водят до сериозни грешки, които представят 
неточно връзката между нивото на публичния дълг и икономическия растеж в 20 развити икономики", разказват 
авторите Томас Херндон, Майкъл Аш и Робърт Полин. 
В началото Райнхарт и Рогоф защитиха своите първоначални резултати, но по-късно признаха за грешки в една от 
своите Excel таблици, които практически изключват данните за пет от изследваните страни – Австралия, Австрия, Белгия, 
Канада и Дания, – и така изкривяват окончателните резултати. Те обаче отхвърлят обвиненията по отношение на метода 
им на премерване на статистиката или че не са използвали достъпна информация. 
"Дупките се обясняват с факта, че по време на съставяне на доклада все още имаше липси в базата данни по отношение 
на размера на публичния дълг по години в част от изследваните страни", обясняват пред Financial Times харвардските 
изследователи и казват, че подходът им по отношение на премерване на данните е използван в много други подобни 
изследвания. 
От своя страна обаче Майкъл Аш контрира, че Райнхарт и Рогоф са допуснали една-единствена година (1951), в която 
икономиката на Нова Зеландия се е свила с 8% да има практически същата тежест в изследването им като близо 20 
години, през които Великобритения също при висок публичен дълг е поддържала растеж от 2.5%. "Смятам, че това е 
неправилен начин за изследване и интерпретиране на данни", коментира Аш пред BBC. 
Идва ли краят на затягането на коланите? 
Грешки се случват и в крайна сметка науката се развива именно чрез разкриване на грешки от миналото. Но в контекста 
на кризата в еврозоната тази грешка изглежда прекалено скъпа в буквални смисъл на думата. 
"Не мисля, че работни места са били унищожени от това (заключенията в "Растеж във времена на дълг" - бел. ред.)", 
казва пред BBC Даниел Хамърмеш от University of London. "Той обаче даваше научна основа за това как хората мислят по 
отношение на света. А това как хората мислят и особено как политиците мислят по отношение на света и кризата в 
частност се отразява на това какво и как се случва." 
Показателно в това отношение бе изказването на комисар Оли Рен по отношение на критиките към доклада "В миналото 
цитирахме този доклад като илюстрация, но нека бъдем наясно – ние не формираме политиките си на базата на едно-
единствено изследване. Политиките ни се основават на цялостна оценка на множество изследвания, но и на наши 
собствени анализи." 
В този смисъл откриването на грешки в труда на Райнхарт и Рогоф надали ще доведат сами по себе си до промяна на 
курса в Европа, но със сигурност е удар към мантрата за "затягане на коланите" като единствена алтернатива за излизане 
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от кризата. По думите на Робърт Полин от "Амхърст" целта на труда им не е била да докажат, че публичният дълг няма 
значение, а да оспорят идеята, че има някакво общовалидно и безспорно правило за 90-те процента, "и ако ги 
прехвърлиш, падаш в бездната".  


