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Асоциация на индустриалния капитал в България 
 
БНР 
 
√ Преразпределение на 30 млн. лева предлага социалното министерство  
http://bnr.bg/sites/horizont/Society/Bulgaria/Pages/0509soc.aspx 
Социалното министерство предлага спестените 30 милиона лева по програма "Развитие на човешките ресурси" да бъдат 
преразпределени. Парите могат да отидат за социалните асистенти, за интеграция на деца от малцинствата, за 
безработните младежи и за безопасност на труда. Изискването е да има одобрение на социалните партньори. Ако 
спестените над 30 милиона лева не бъдат преразпределени и то спешно, те ще бъдат изгубени, е основният аргумент на 
министерството да бърза и да иска решение на подпис. 
Предлагат се 10 милиона лева да отидат в схемата алтернативи със социални асистенти на хора с увреждания. Други 7 
милиона и 800 хиляди лева за стипендии на докторантите. 5,5 милиона лева за интеграция на деца от малцинствата в 
училище, милион и 300 хиляди за трудови медиатори, които да работят с безработни младежи, над 2 милиона лева по 
схемата безопасен труд. 
Пред "Хоризонт" председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев коментира, че възраженията на 
бизнес организацията му са принципни: 
Ние имаме принципно възражение да се преместват, трансерират, прелокират средства, насочени към 
икономиката към публични бенефициенти, каквато практика има в няколко оперативни програми - и в 
конкурентоспособност, и в човешки ресурси. И другото ни принципно възражение е, че за такава голяма сума, след 
като на 30-и май има свикан Комитет за наблюдение на оперативната програма, не е логично да се взима решение 
неприсъствено, без да се направи дискусия по въпроса. Според нашите експерти това забавяне от няколко дена на 
практика не е заплашвало усвояването на средства. 
КНСБ по-скоро подкрепя бързата процедура, като смята, че схемите, които се предлагат за получаване на допълнително 
пари, са бързо ликвидни и средствата ще могат да се усвоят бързо. 
Директорът на Стопанската камара Божидар Данев коментира, че алтернатива на преразпределението на този етап 
няма: 
За голямо съжаление служебното правителство е изправено пред едно сериозно решение, защото те са притеснени 
във времето. Не искам да използвам в шахмата терминологията, но те са в един цунг-цванг. Или трябва да го 
направят сега, или парите просто трябва да излезнат от възможностите да бъдат управлявани в България тези 
средства. Ние подкрепяме това решение по ускорената процедура да стане, защото не е възможно да се тръгне по  
нормалната процедура, а това да стане на принципа на подпис, защото ако се тръгне на обявяване на тръжна 
процедура за съответните оценки и това да мине по всички канали, това означава България да бъде лишена от 
тези спестени пари, които не са малко, а са около 30 милиона. 
 
Вестник Капитал daily 
 
√ K50: Трудно възстановяване 
http://www.capital.bg/biznes/finansi/2013/05/09/2055517_k50_trudno_vuzstanoviavane/ 
Възстановяването на важен сектор като машиностроенето се оказа крехко и той изпрати една слаба 2012 г. Макар 
очакванията на мениджърите за тази година да са по-оптимистични, основните проблеми в бранша продължават да са 
несигурната икономическа среда и слабото търсене на вътрешния пазар. 
Ако през 2011 г. само едно от машиностроителните предприятия от класацията на К50 отчете спад на продажбите, през 
миналата година ситуацията се обърна на 180 градуса и само едно от публичните дружества отчете ръст. 
Причина за сравнително лошото представяне на бранша беше рецесията в Европа, която продължава да свива 
потреблението. По този начин се намаляват и поръчките за българските предприятия, а те работят основно за страните 
от евросъюза. 
Освен това сравнително бавно и трудно се печелят клиенти на трети пазари (извън България и ЕС), като износът се 
увеличава, но вече не успява да компенсира слабото вътрешно търсене. Засега само на хартия остават намеренията за 
икономически стимули, които да подпомогнат възстановяването и устойчивия ръст на БВП. 
"През 2012 г. машиностроенето отбеляза спад, макар и не голям - поне за предприятията от нашата група. За тази година 
очакванията са ни за запазване на миналогодишните обеми на продажбите, като по-добри резултати очакваме през 
втората половина на годината", заяви изпълнителният директор на "Стара планина холд" Васил Велев. 
Той отбеляза, че компаниите от холдинга не отчитат спад в износа за Австралия и Канада, но на азиатските пазари 
нещата не са розови. "В Близкия изток конфликтите и политическите несигурност са проблем, а китайската конкуренция 
си остава достатъчно силна", добави Велев. 
 

http://bnr.bg/sites/horizont/Society/Bulgaria/Pages/0509soc.aspx
http://www.capital.bg/biznes/finansi/2013/05/09/2055517_k50_trudno_vuzstanoviavane/
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Спасителният износ 
От началото на тази година износът на машиностроителна продукция към трети страни расте, показват данните на НСИ. 
За първите два месеца на годината браншът е увеличил експорта си с над 30%. Според Илия Келешев, председател на 
Браншовата камара по машиностроене, на пазара извън ЕС оживление има при износа към САЩ и Русия. 
Добрите данни се потвърждават и от Велев, който каза, че е очаквал за предприятията от групата на "Стара планина 
холд" по-голям спад на продажбите от този, който в действителност се е случил през първото тримесечие на тази 
година. 
Това го кара да бъде и малко по-голям оптимист за следващите няколко месеца, въпреки че проблемът с липсата на 
сигурност за поръчките си 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", заяви 
изпълнителният директор на "Стара планина холд". 
Основен пазар за сектора си остава обаче Европейската общност, където се реализира около 75% от целия обем на 
експорта, а към трети страни - останалата една четвърт. 
Само едно дружество на плюс 
Единственото публично дружество, което увеличи приходите (+6%) и печалбата си (+22%) през миналата година е 
производителят на кабели "Емка" - Севлиево, чиито основни клиенти са германските Lapp Kabel и TDK. Добрите 
резултати на компанията обаче се дължат и на по-ниската база, тъй като производството още не се беше възстановило 
след първите удари на кризата. 
Не така добре стояха нещата за ямболското дружество "Хидравлични елементи и системи", което обяви 10% спад в 
продажбите за миналата година, а "М+С хидравлик" - Казанлък, отчете 13% понижение спрямо 2011 г. по същия 
показател. Въпреки по-слабите продажби и при двете дружества нивото им е било над това от 2010 г. За втора поредна 
година на загуба (макар и по-малка през 2012 г.) и спадащи приходи е бил "Кораборемонтен завод Одесос" – Варна, 
което е обяснимо заради намалените заради кризата товари по море. 
Дружеството с най-голямо понижение на постъпленията от продажби от групата на "Стара планина холд" е "Елхим-
Искра" - Пазарджик, със спад от 20% за 2012 г., но и то през първите два месеца на тази година показва признаци на 
възстановяване. 
"Стара планина холд" има добра ликвидност и няма нужда от заемни средства и въпреки че разполага с достатъчно кеш, 
засега няма намерение да инвестира поне в краткосрочен план в България, отбеляза Велев. Затова пък холдингът тази 
година купи завод за кормилни уредби в Сърбия и сега подновява част от оборудването, за да разшири 
производствената гама, като очакванията са още тази година да излезе на печалба. 
В годишните доклади на другите публични компании в сектора обаче не са обявени някакви инвестиционни намерения, 
което с оглед на тежката икономическа ситуация изглежда разбираемо. 
Малко оптимизъм 
Подобряване на финансовите резултати през тази година очаква мениджмънтът на производителя на акумулатори 
"Монбат". През миналата година печалбата на компанията спадна въпреки лекото нарастване на приходите, причина за 
което бяха по скъпите суровини. Около 65% от разходите за единица продукция се формират от цената на оловото. 
Именно за да избегне зависимостта си от суровината, компанията създаде дъщерното дружество "Монбат рисайклинг", 
което се занимава с рециклиране и вече ще осигурява голяма част от необходимото олово за компанията майка. 
Затова и прогнозата на ръководството на компанията от средата на януари е нетните продажби през 2013 г. да достигнат 
283.33 млн. лв., а печалбата да е 33.77 млн. лв., или 83% повече на годишна база. И поне според резултатите на 
компанията за първите два месеца на годината като че ли има вероятност тя да се сбъдне. 
Въпреки че състоянието на сектора не е много добре, политическата несигурност в страната през последните месеци не 
е влошила допълнително положението на дружествата. Притеснява ги обаче възможността за покачване цената на 
електроенергията от 1 юли, което може да удари допълнително конкурентоспособността на машиностроенето. 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Преса 
 
√ Икономиката ще се влачи по корем до 2016 г. 
http://pressadaily.bg/publication/14705-
%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%89%D0%B5-
%D1%81%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC-
%D0%B4%D0%BE-2016-%D0%B3./ 
Икономиката на България ще се влачи по корем през следващите три години, прогнозират експерти пред „Преса“. 
Всички очаквания са осезаемо раздвижване да се появи чак през 2016 г. 
„Вместо като една развиваща се страна да се движим, ние висим на дъното и нищо не предвещава скоро да се 
отлепим от него“, обясни финансистът Емил Хърсев. Според него икономиката категорично е в депресия и това се 
доказва с ежемесечния растеж на депозитите в банковата система. Слаб ръст на БВП очакват и от Европейската комисия, 
която преди дни ревизира прогнозата си от 1,4 на 0,9 на сто за тази година. 
На икономически език депресия означава именно растеж до 1%. Хърсев обясни, че за да има раздвижване, държавата 
трябва да остави бизнеса да работи спокойно. „Административната тежест мачка ужасно компаниите, а контрабандата и 
неефективните действия пречат много“, обясни Хърсев. 

http://pressadaily.bg/publication/14705-%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%BE-2016-%D0%B3./
http://pressadaily.bg/publication/14705-%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%BE-2016-%D0%B3./
http://pressadaily.bg/publication/14705-%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%BE-2016-%D0%B3./
http://pressadaily.bg/publication/14705-%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%BE-2016-%D0%B3./
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Растеж има, но той е анемичен, коментира и Петър Ганев от Института за пазарна икономика. По думите му 
консервативните, но реалистични очаквания са за подобряване състоянието на икономиката след 2015 - 2016 г. Растежът 
обаче трябвало да се подкрепи и от приток на чужди инвестиции, които не се очакват през тази и следващата година. 
Според експертите един от основните проблеми в страната е свитият пазар на труда. Лъчезар Боганов от „Индъстри 
Уоч“ обясни, че държавата трябва да насочи повече внимание към преквалификацията и обучението на хората. Има 
много сектори, които са с перспективи, но няма кой да работи в тях. Това трябва да се промени, категоричен бе той.     
 
economynews.bg 
 
√ Неофициално: 1.5 млрд.лв. несъбрани осигуровки 
http://www.economynews.bg/%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B
E-15-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%B2-
%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-
%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-news44853.html 
Около милиард и половина лева са несъбраните осигуровки в това число от допълнителното пенсионно осигуряване, 
съобщи в интервю за Дарик радио бившият управител на НОИ Йордан Христосков, който обаче подчерта, че данните са 
неофициални. По думите му НАП би трябвало да обяви официална информация за цифрите, като според него е нужно да 
се засили събираемостта на осигуровките. 
Зам.-ректорът на Висшето училище по застраховане и финанси коментира, че има връзка между данните, според които 
над половин милион работещи българи не се осигуряват за пенсия и изчисленията, че сивата икономика в България 
достига 30% от БВП. 
Връзката между сивата икономика и неосигурените работещи 
„Щом имаме сива икономика, имаме неучастие в осигуряването, дори сивата икономика има още едно отражение върху 
осигурителната система, че една част от хората са официално регистрирани като осигуряващи се, но те не се осигуряват 
върху действителните си доходи и това нанася допълнителни вреди на социалното осигуряване, от там идват и големите 
дефицити в осигуряването”, коментира Йордан Христосков. 
По думите му ако преди е имало известно намаляване на броя на пенсионерите - на 100 работещи те са стигали около 
75 души, сега вече пенсионерите били над 80 на 100 работещи българи, в резултата на безработицата. Според бившия 
управител на НОИ намаляването на осигурителните вноски и намаляването на данъка върху личните доходите не са 
дали никакъв ефект за изсветляване на икономиката. 
Прогнозите вещаели повишаване на част от преките данъци 
Йордан Христосков смята, че непременно трябва да има данъчни и осигурителни промени, защото прогнозите 
показвали, че ако се запазят сегашните данъчни ставки не само върху личните доходи, но и върху доходите на бизнеса, 
ако се запазят сегашните нива на осигурителни вноски, приходите в бюджета ще бъдат около 25 на сто до 30 на сто от 
БВП. „Нормално е държавата да харчи около 40% от БВП - никоя държава не може да функционира с приходи равни на 
около 25% от БВП. Това неминуемо ще наложи повишаване на данъчните ставки”, допълни той. 
И тъй като косвените данъци, в частност ДДС в България е прекалено висок и универсален, според Христосков една част 
от преките данъци категорично трябва да бъдат повишени. „Най-справедливо е да се въведе прогресивното подоходно 
облагане. Убеден съм, че то ще бъде въведено, ако не в началото на следващото Народно събрание, то още следващата 
година, когато се съставя бюджета”, смята бившият управител на НОИ, който подчерта, че тогава е справедливо да се 
въведе и необлагаем минимум за най-бедните хора. 
Нужен е по-голям контрол върху събирането на осигуровки 
Според него трябвало да се засили контролът по събираемостта, защото това в момента не било приоритет в работата на 
НАП. Акцентът в политиката на Министерството на финансите падал върху данъците и върху митата и се пренебрегва 
събираемостта на осигурителните вноски. 
„Там има много голям резерв. Вече няма официални данни от 2006 г., откакто те не се събират в НОИ, но тук-там се чуват 
числа от порядъка на 1,5 млрд. несъбрани осигуровки в това число за допълнителното пенсионно осигуряване от 
капиталов тип, където също не нарастват средствата в индивидуалната партида не само поради по-ниската доходност, 
но и поради това, че не се събират осигурителните вноски и не се превеждат по индивидуалните партиди”, каза Йордан 
Христосков. 
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