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Асоциация на индустриалния капитал в България 
 
bgnews.me 
 
√ Бизнесът притеснен от избора между “еднакво ужасни” коалиции 
http://bgnews.me/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D1%82-
%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%B5%D0%B4/ 
Резултатите от изборите предизвикаха у бизнеса, синдикатите и независимите анализатори тревога и противоречиви 
очаквания. Едни са песимисти, други виждат полза от неизбежното коалиране, защото то ще е удобно извинение за 
отказ от някои безумни и вредни популистки идеи от партийните им програми. 
“Бизнесът изпитва много силни притеснения, защото сме свидетели на голяма политическа стагнация, която ще се 
прехвърли върху икономиката”, заяви изпълнителният председател на Българската стопанска камара (БСК) Божидар 
Данев пред mediapool. По думите му и двата основни варианта за правителство – на ГЕРБ с “Атака” или на БСП с ДПС, са 
“еднакво ужасни” за бизнеса, тъй като не дават гаранции, че ще прилагат законността. Според Данев партиите, влезли в 
парламента, не са показали как смятат да решават проблемите – откъде ще дойдат инвестициите и новите работни 
места, какви реформи са необходими. 
Според шефа на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов най-важните задачи на бъдещото 
правителство са да възстанови тристранния диалог, да наблегне на бързото навлизане на електронните услуги и да 
осигури максимално усвояване на еврофондовете. 
Васил Велев, който ръководи Асоциацията на индустриалния капитал, смята, че новият кабинет трябва бързо да 
довърши подготовката за новия програмен период – 2014-2020 г., защото “ЕК няма да ни чака да водим преговори, сега 
е времето, в което се разпределят средствата за следващите няколко години, които ще обхванат поне 2 мандата”. Други 
основни стъпки според него са да се предприемат мерки за подобряване на бизнес климата и насърчаване на 
инвестициите. Това ще доведе до нови работни места и по-високи заплати”. 
Според икономиста Георги Ангелов приоритет №1 е пазарът на труда, който е слабото място на българската икономика. 
“Фокусът, който беше през последните години – да търсим само високотехнологични инвеститори, защото е голяма 
мода, трябва да се измести и да търсим инвеститори, които създават работни места и за по-нискоквалифицирани и 
масови производства, където ние имаме много безработни”, заяви експертът. 
Петър Ганев от Института за пазарна икономика също смята, че следващото правителство трябва да търси начини да 
насърчава създаването на нови работни места при ограничени ресурси. Според него именно “коалирането” ще е 
спасението от неспазването гръмките обещания. “Едва ли данъците ще са приоритет дори на БСП, в чиято програма бяха 
силно застъпени. Не очаквам и голяма промяна в премахването на административните пречки за бизнеса”, добави 
Ганев. 
“Каквото и да е правителството, то първо трябва да се хване с доходите, в това число да подготви актуализация на 
бюджета, ако се наложи да се увеличават разходите”, коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров. Според 
президента на КТ “Подкрепа” Константин Тренчев е трудно да се коментира неродено правителство. 
Богомил Николов, председател на Асоциация “Активни потребители”, заяви, че очакванията към новото правителство са 
насочени най-вече към сектор “Енергетика”. Той смята, че на първо място енергийният пазар се нуждае от 
либерализация и конкуренция. Специално внимание е нужно да се отдели на банките и на хранителния сектор. Според 
Николов две важни комисии – за защита на конкуренцията и за защита на потребителите, трябва да се обединят. 
ОБЩИНИТЕ 
“Най-важното е да бъде правителство, чуващо хората и осъзнаващо, че има нужда от развитие на общините в България”, 
коментира шефката на Националното сдружение на общините в Република България. Основните искания на 
сдружението са свързани с усвояването на парите от Европа. Според Чавдарова новата власт не бива да предоставя 
ресурси на отделни общини без ясни критерии. Сред съветите към новите депутати е и да не се използват областните 
управители и контролните институции за политическо въздействие или за натиск върху общините. 
 
eurochicago.com 
 
√ Борисов се обяви за победител, но иска касиране на изборите 
http://www.eurochicago.com/2013/05/borisov-se-obyavi-za-pobeditel-no-iska-kasirane-na-izborite/ 
Въпреки, че подчерта, че ГЕРБ е първа политическа сила и никой не може да ги “бие”, лидерът на партията заяви, че 
ще подаде иск в Конституционния съд за касиране на тези избори. Като ще предложи, междувременно, 
правителство на малцинството в избрания сега парламент. Още едни избори според Борисов нямало да доведат до 
задълбочаването на икономическата криза, а представянето на правителство на малцинството в това НС, макар 
че то няма да мине, ГЕРБ дължали на избирателите си. 

http://bgnews.me/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%B5%D0%B4/
http://bgnews.me/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%B5%D0%B4/
http://bgnews.me/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%B5%D0%B4/
http://www.eurochicago.com/2013/05/borisov-se-obyavi-za-pobeditel-no-iska-kasirane-na-izborite/
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Няколко дни след изборния ден ПП ГЕРБ даде днес пресконференция, на която Бойко Борисов обяви, че партията му е 
безспорен победител в тези избори и, че 97 е много повече от 84 (визирайки броя на избраните депутати от ГЕРБ и от 
БСП). Борисов заяви обаче, че ГЕРБ ще поиска касиране на изборите, поради погазване на мълчанието в деня на 
размисъл. На въпроси на журналисти дали едни нови избори няма да задълбочат още повече кризата в страната, 
Борисов заяви, че нови избори можело да се направят до месец и половина и че това нямало да окаже съществено 
значение. 
Конституционният съд според Борисов трябва да уважи мотивите на ГЕРБ за искане за касиране на изборите и да бъдат 
проведени нови такива. Междувременно депутатите, избрани от ГЕРБ, ще участват в конституирането на парламента, 
избран чрез тези избори, и партия ГЕРБ ще предложи правителство на малцинството, защото дължи това на 
избирателите си. 
На пресконференцията Борисов каза още, че въобще не познавал собственика на печатница „Мултипринт“ в Костинброд 
Йордан Бончев, който е общински съветник от ГЕРБ, и, че въобще не подозирал, че в тази печатница се печатат 
изборните бюлетини. Но при нови избори той заяви, че е по-добре печатницата на БНБ да печата бюлетините. (Идея, 
която всъщност главния прокурор Сотир Цацаров пръв изрази под някаква форма публично, на пресконференция на 
прокуратурата вчера, чийто повод бяха същите тези мистериозни стотици хиляди бюлетини надтираж, които бяха 
намерени в костинбродската печатница. Както и анонимно писмо от група „достойно прокурори“, което според някои 
наблюдатели не е било нищо друго, освен евтино активно мероприятие срещу действията на прокуратурата). Цветанов 
също заяви публично, че не познавал собственика на печатницата. 
На тази пресконференция беше заявено, че след заклеването си като народен представител в състава на парламента, 
избран чрез тези избори, Цветан Цветанов ще се откаже от имунитета си. Както и, че той няма да участва в състава на 
кабинета, който ГЕРБ ще предложи пред това НС, въпреки че смята, че той няма да бъде одобрен. И че, както беше 
подчертано неведнъж, ГЕРБ смята да поиска касиране на изборите , т.е. готви се за нови такива. 
В тази връзка може би е интересно да се отбележи, че наскоро в предаването „Референдум“ на БНТ, един от водещите 
социолози в страната, Живко Георгиев, каза, че само партия ГЕРБ е готова за нови избори. Че само тя има сега и 
финансовия, и организационния ресурс (областните управители например са назначени от правителството на тази 
партия) да прави още едни избори, ако не се стигне до съставянето на кабинет от този състав на парламента. Както и, че, 
разбира се, едни нови избори биха задълбочили икономическата, социална и политическа криза, в която се намира 
България. (На същото мнение бяха и председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев, 
който каза, че за бизнеса най-важни са предвидимостта и сигурността, и едно продължаване на политическата 
нестабилност ще задълбочи още повече икономическата криза, както и зам. председателя на „Подкрепа“ Димитър 
Манолов.) 
Що се отнася до опита на журналисти да попитат Борисов дали не само скандала с намерените бюлетини в 
костинбродката печатница, но и скандалите с изтеклите записи от неговия разговор с бившия градски прокурор на София 
Кокинов и бившия земеделски министър Найденов (след който разговор Кокинов подаде оставка) са довели до спада на 
подкрепата за ГЕРБ, Борисов няколко пъти повтори, че незаконни записи не коментирал. Даже заяви, че „няма такъв 
разговор“. 
Пресконференцията премина, очаквано, при засилен интерес от страна на журналистите и при наплив от много въпроси, 
не всички от които можаха да бъдат зададени. Под общия медийния напор (част от който беше, впрочем, и на партийни 
медии), в един момент Борисов предпочете да я прекрати. Освен него и Цветанов на брифинга участваха още няколко 
представители на ГЕРБ, между които двама бивши министри и избрани сега за депутати от ГЕРБ – Томислав Дончев и 
Делян Добрев. Те обаче не казаха нищо, нито някой персонално ги попита. А на опита на Сашо Диков от Канал 3 да 
попита накрая Борисов дава ли си сметка, че на стоящия отляво, до сърцето му Цветанов, се дължи в най-голяма степен 
спадът в доверието към ГЕРБ и готов ли е да се откаже от него, Борисов отговори, че както той не се месел в работата на 
журналистите, така и те да не се месят във вътрешнопартийните му дела. 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Капитал daily 
 
√ НСИ: Българите са се замогнали с 15% за година 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/05/16/2061870_nsi_bulgarite_sa_se_zamognali_s_15_za_godina/ 
Българите са се замогнали с 15.5% за една година. Това става ясно от данните за доходите на домакинствата, обявени 
днес от Националния статистически институт (НСИ). Според националната статистика те са стигнали 1108 лв. през 
първото тримесечие на годината. 
Главна причина за това са доходите от работна заплата, които са нараснали с 20.6% до средно 603 лева месечно. Така 
вече от заплата се формират 54% от домакинските доходи, след като през миналата година тя е била източник на 52.1 на 
сто. 
Резултатите от изследването на НСИ за доходите в домакинствата обаче изглеждат най-малкото странни, защото 
показват повишаване на благосъстоянието в домакинствата, а всички други показатели сочат предпазливост и 
намаляващо доверие на потребителите. 
След като сигнали за това изпратиха изследванията за продажбите на дребно, вноса и инфлацията, в сряда се видя че 
крайното потребление също спада, а това не се случва, когато домакинствата увеличават доходите си и са спокойни за 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/05/16/2061870_nsi_bulgarite_sa_se_zamognali_s_15_za_godina/
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своите работни места. 
Частично обяснение за повишаването на доходите от заплати може да е ръстът на минималните осигурителни прагове, 
заради които и официалното ниво на заплащането в редица професии е по-високо от началото на тази година. Спорно е 
обаче дали повишаването на тези прагове наистина е увеличило доходите на заетите, или само е ограничило 
нерегламентираните плащания, които са останали необложени. 
Други основни източници с по-малка тежест 
На първо място сред останалите източници на доходи са пенсиите, чийто дял в общите доходи на домакинствата пада. 
Така например плащанията за възрастните хора вече формират 26.4% от доходите на домакинствата при 30.2% през 
първото тримесечие на миналата година. Социалните помощи пък съставляват 3.2% от общите доходи при 3.9 на сто 
година по-рано. 
НСИ отчита още, че през първото тримесечие на годината средният доход на едно лице от пенсии се е увеличил само с 
един лев – на 292 лв. Това обаче се случва в състояние на замразени пенсии, което означава, че причината са 
демографски фактори, а не увеличение на този тип доход. Такива може да са вдигането на пенсионната възраст, която 
ограничи частично броя на новопенсиониращите се българи, или увеличение на лицата, които получават вдовишки и 
инвалидни пенсии. 
Доходите от самостоятелна заетост пък са стигнали 71 лв., но въпреки това заемат по-малък дял в структурата на общите 
доходи – 6.4 при 7.1 на сто за първото тримесечие на миналата година. 
Как се харчат доходите 
Освен доходите на домакинствата, разходите им също са нараснали – с 15.2% до 1023 лв. на месец. Основната част от тях 
– 50.8 на сто, са за храна и за поддържане на жилището (електричество, вода, отопление и др.). 
Само за храна домакинствата са отделяли средно по 328 лева на месец, което е с 9.5% повече отколкото през първото 
тримесечие на миналата година. Комуналните услуги пък излизат на домакинствата 193 лв. на месец, при 170 лв. година 
по-рано. 
Друг по-значителен раздход на домакинствата е този за здравеопазване и той се увеличава с 5% от 54 на 57 лв. Като 
отношение към общите разходи обаче плащанията за лекарства и здравни услуги намаляват с 0.5 процентни пункта до 
5.6 на сто. 
 
Вестник Сега 
 
√ СЕГА - Данъчно-осигурителното бреме натежа с още 20% 
http://www.segabg.com/article.php?id=649107 
Държавата прибира голяма част от ръста на доходите обратно в хазната под формата на данъци и осигуровки. Доходите 
растат, но с почти същия темп се увеличават и разходите, и то за всички жизнено важни стоки и услуги. Това става ясно от 
данните на националната статистика за доходите, разходите и потреблението на домакинствата за първото тримесечие 
на 2013 г. 
Въпреки че данъчните и осигурителните ставки не са пипани, увеличението на минималната заплата от 270 лв. до 310 лв. 
и на минималните осигурителни прагове средно с 3.3% се е отразило в статистиката с над 20% увеличени разходи на 
домакинствата за осигуровки и данъци. По тези пера през първото тримесечие на 2013 г. семействата са плащали по 123 
лв. на човек, докато година по-рано това им е струвало 101.50 лв. 
За една година ръстът на доходите изпреварва символично увеличението на разходите. Общият доход на член от 
семейството стига 1108 лв. при 959.60 лв. през първото тримесечие на 2012 г., което е ръст с 15.5%. В същото време 
домакинствата са харчили с 15.2% повече, или 1023 лв. на човек при 888.40 лв. за същия период през м.г. 
Домакинствата са получили сериозно увеличение на доходите си от работна заплата от 499.70 лв. на лице до 602.80 лв. 
Делът на възнагражденията в общия доход също е нараснал от 52% на 54.4%, но за сметка на сериозно намаляване на 
дела на пенсиите, които са второто основно перо в доходите на хората. Той намалява от 30.2 до 26.4%, тъй като парите 
за старост се оказват на практика замразени. Въпреки увеличението на минималната пенсия от 136 лв. на 145 лв. това е 
вдигнало с по-малко от 3 лв. доходите от пенсия на лице от домакинство, които се увеличават от 289.50 лв. на 292.30 лв. 
Най-голямо обаче като процент е увеличението на доходите от кредити. Българите са изтеглили пет пъти повече заеми - 
средно на лице домакинствата са взели 41.50 лв., докато преди година те са били в размер на скромните 8.70 лв. В 
същото време разходите им за върнат дълг или даден заем са нараснали само два пъти - от 27.30 лв. на 53.30 лв. 
Българите са изхарчили и по-малко от спестяванията си в сравнение с преди година, но все пак повече, отколкото са 
успели да спестят. Сумата от изтеглени депозити пада от 37.25 лв. на човек през първото тримесечие на 2012 г. до 20 лв. 
през същия период на т.г., а вложените в банка средства са 11.50 лв. на лице при 14.60 лв. година по-рано. 
ХАРЧОВЕ 
Почти всички доходи на домакинствата отиват за потребителски разходи - 82%, или 840.80 лв. на човек през първото 
тримесечие на 2013 г. при 83.3% година по-рано, което е 737.40 лв. Българите продължават да "изяждат" около 1/3 от 
парите си (32%) - 327.80 лв. от всички семейни доходи отиват за храна на човек. През първото тримесечие на 2012 г. 
семействата са се изхранвали с 299.30 лв., което е било малко под 34% от общите разходи. Другото голямо перо - 
разходите за дома, също са се увеличили от 147 лв. до 164 лв. Наблюдава се и рязък ръст на разходите за образование и 
култура - от 26.50 лв. до 36.40 лв. на човек. С 1/5 повече плащат българите и за транспорт, където разходите на лице от 
домакинство са се вдигнали от 52 лв. на 66.40 лв. на човек. Те дават повече за съобщения и за здравеопазване. 
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