
1 

 

 
 
 
 
Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
Вестник Капитал daily 
 
√ "Стара планина холд" чака по-добро полугодие 
http://www.capital.bg/biznes/2013/05/27/2069512_stara_planina_hold_chaka_po-dobro_polugodie/ 
Кризата продължава, но с надежда за скорошно подобрение, показват резултатите на основните дружества на "Стара 
планина холд" и коментарите на ръководството му по тях. За първите четири месеца на годината повечето от 
машиностроителните компании на холдинга, които носят основната част от приходите му, имат спад на продажбите, а 
очакванията са той да се задържи и през май. Единственото изключение е "Хидравлични елементи и системи" (ХЕС), 
което има увеличение на продажбите до края на април, а прогнозата е това да се задържи и този месец. 
Изпълнителният директор на "Стара планина холд" Васил Велев обясни, че причина за спада в продажбите е 
продължаващата криза на европейските и световните пазари и резултатите са в границите на прогнозите, които 
холдингът вече даде още в края на миналата година. 
Машиностроене в крачка назад 
Данните в края на април показват, че консолидираните приходи на холдинга са паднали с 1.7% на годишна база, като по-
силно понижение има при машиностроителното "М+С хидравлик" и производителя на акумулатори "Елхим-Искра". 
Резултатите на ХЕС обаче помагат приходите на цялата група да не паднат толкова много. Велев коментира, че запазват 
прогнозата си второто полугодие да има раздвижване и то да е по-добро от първото. Той отбеляза, че очакванията им от 
края на миналата година са били за още по-голям спад на продажбите през първото полугодие, но засега те не се 
оправдават напълно. 
По думите на Велев за добрия резултат на ХЕС основната причина е преструктуриране на техни партньори, което е 
увеличило поръчките към българското дружество. То е производител на хидравлични цилиндри и тъй като работи 
основно по специфични поръчки, няма голяма конкуренция в световен план. Велев обясни, че ще се радват да запазят 
нивото на продажбите и в следващите месеци. В последно време увеличение на поръчките на ХЕС над планираното е 
имало от Русия. 
Общо за машиностроенето директорът на "Стара планина холд", който е и председател на Асоциацията на 
индустриалния капитал (АИКБ), прогнозира запазване на нивата от миналата година. "И 2013 г. отново ще е трудна, както 
беше и 2012 г., а тя пък беше по-зле от 2011 г.", добави Велев. Според него обаче има и плахи симптоми на подобрение в 
сектора. 
Леката промишленост напредва 
За другите дружества на холдинга директорът обясни, че се движат добре и отчитат ръст като цяло. "Фазан" 
(производител на чорапи - бел. ред.) и "Българска роза" - Карлово, бавно подобряват резултатите си", каза той. При 
"Българска роза" има две основни направления на дейността – производство на етерични масла и на козметика. 
Първото е силно зависимо от сезоните и ограничено от малкия пазар, но при козметиката има постоянно увеличение на 
продажбите, а в компанията се правят и инвестиции за увеличаване на производителността, добави Велев. 
Подобрение на поръчките има и при "Фазан", след като в продължение на няколко години клиентите са се ориентирали 
към производство от Източна Азия. Велев посочи, че цените там вече са започнали да се доближават до произведеното в 
България, но пък по качество българското продължава да е далеч по-добре. 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Източник: "Стара планина Холд" 
 
 

 

Резултати и прогнози 

Дружество 
Продажби (I. - 

IV.2013) 
Промяна за 

година 
Печалба (I.-

IV.2013) 
Прогнози (I.-V. 

2013) 
Промяна за година 

(прогноза) 

"Стара планина 
холд" 
(консолидирани) 

58 174 -1.67% - 72 512 -2.08% 

"М+С Хидравлик" 29 668 -5.84% 4 743 37 208 -6.06% 

ХЕС 14 734 5.45% 1 601 18 234 5.04% 

"Елхим-Искра" 9 601 -8.67% 138 11 351 -11.04% 
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√ 16 мерки в подкрепа на бизнеса предвижда Орешарски 
http://news.expert.bg/n425865  
Намаляване на лицензионните режими с над 100 само за година, бързо връщане на ДДС и заплащане на лихва от 
държавата при забавяне, по-ниски административни такси. Това са само част от 16 много важни хода за бизнеса, 
направени от кандидата на БСП за премиер Пламен Орешарски в неговата програма, предаде БГНЕС. 
Мерките са описани в писмо от четири страници, съобщи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България Васил Велев пред вестник "Преса". "Смятам да предложа назначаването на министър на администрацията и 
добрата бизнес среда", информира предприемачите Орешарски. И допълва, че този член на правителството ще се 
занимава "както с оптимизиране на администрацията, така и с облекчаването на регулаторните режими и с 
намаляването на таксите". 
Модерна, реформаторска и прозрачна политика обещава на бизнеса кандидат-премиерът на БСП. Той уверява 
работодателите, че валутният борд ще остане като гаранция за стабилността и предвидимостта на българската 
икономика. "Ще запазим въведените през периода 2005-2009 г. данъчни ставки за бизнеса -10% корпоративен данък, 5% 
данък върху дивидент, 0% налог върху капиталовите печалби и върху печалбата за дружествата със специална 
инвестиционна цел", съобщава Орешарски. Той поема и ангажимент за намаляване на социалните осигуровки в 
контекста на пенсионната реформа. Орешарски обещава незабавно да бъдат анализирани и да отпаднат всички 
лицензионни режими, които спъват развитието на бизнеса. Според него само за година биха могли да се зачеркнат над 
100 такива ограничения. Предстои и проучване на административните такси и намаляването им, както препоръчва ЕК - 
наполовина. 
Според финансиста, който вече получи проучвателен мандат за съставяне на правителство от президента Росен 
Плевнелиев, ще бъдат въведени еднакви критерии за обществените поръчки във всички министерства. В оценителните 
комисии се предвижда задължително участие на външни членове. Гаранциите на онези, които не са спечелили, ще 
бъдат връщани до 3 дни. 
Мерките са част от екшън плана на Орешарски за първата година от управлението му. Те целят моментално 
подобряване на бизнес средата у нас и затова ще бъдат посочени и срокове за изпълнението им. 
Вчера, 26 май, в червената централа за последни доуточнения по обявените програмни намерения дойдоха Йордан 
Цонев, д-р Хасан Адемов, Искра Михайлова и д-р Нигяр Джафер от ДПС. С тях са се срещнали Михаил Миков, Янаки 
Стоилов, Георги Пирински и Росен Карадимов. В същото време Станишев и Орешарски правили последен оглед на 
политико-експертния състав на кабинета. ДПС няма никакви квоти в правителството, заяви Йордан Цонев. 
 
focus-news.net 
 
√ ДПС предлага общо наблюдение върху службите за сигурност, използването на СРС и контрол върху Закона за 
трафични данни 
http://www.focus-news.net/?id=n1787609 
ДПС ще инициира създаване на постоянна действаща парламентарна комисия за контрол върху дейността на всички 
служби за сигурност, използването на СРС-та и контрол върху Закона за трафични данни. Това каза народният 
представител от ПГ на ДПС Христо Бисеров, член на Временната комисия за изработване на проект за Правилник за 
организацията и дейността на Народното събрание Мая Манолова на дискусия с граждански организации в парламента, 
предаде репортер на Агенция „Фокус”. Според Бисеров - досега не е имало общо наблюдение на тези дейности. „Ще 
предложим създаване на отделна глава в правилника за взаимодействие на парламента със структурите на 
гражданското общество и създаване на блиц контрол. ДПС в миналото Народно събрание внесе такъв проект. Идеята е 
всяка сряда след заседание министър-председателят да се явява в парламента и да се задават бързи въпроси и 
отговори”, добави Христо Бисеров. 
Депутатът от ПГ на „Атака” Павел Шопов каза: „Имаме идея да направим всичко възможно колкото може 
парламентарното номадство да се ограничи – това грозно прехвърляне от група в група”. 
Димитър Кисимов от Българска асоциация на пенсионерите посочи: „42-ото Народно събрание с избраните депутати от 
първия ден трябва да покажат нов начин на работа, със завишена персонална отговорност от всеки един, с контакти по 
места, откъдето тези хора са излъчени”. 
Ивелин Желязков от Асоциацията на индустриалния капитал в България каза, че би трябвало да има предварителна 
оценка и задължително всеки проект да бъде съпътстван от оценка за това как даден закон ще повлияе на бизнеса. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Капитал daily 
 
√ Икономистите от БАН прогнозират 0.6% ръст на икономиката тази година 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/05/27/2069520_ikonomistite_ot_ban_prognozirat_06_rust_na_iko
nomikata/ 
През тази година ръстът на икономиката ще е по-анемичен и от този през миналата и ще се отлепи от дъното с едва 
0.6%. През следващите две години обаче има малко повече основание за надежда. Очакванията са БВП на страната да 
нарасне с 2.1% през 2014 г. и с малко под 3% през 2015 г. Това прогнозират от Института за икономически изследвания 
при Българска академия на науките (БАН) в своя годишен доклад "Икономическо развитие и политики в България: 
оценки и очаквания". Тяхното очакване е дори по-мрачно от това на правителството, което ревизира прогнозата за ръста 
на икономиката тази година до 1%. 
Възстановяване на външното търсене пък може да се очаква чак през 2014 г., смятат от института. Икономистите 
очертават в доклада си и основните плюсове и минуси на макроикономическата политика на кабинета през 2012 г. 
Какво не беше наред 
Ускореното усвояване на еврофондовете в условията на свити инвестиции в световен мащаб е сред правилните стъпки 
на правителството на ГЕРБ, посочват от института. Икономистите от БАН оценяват положително и фискалната 
дисциплина и опитите (въпреки че не са особено успешни, отбелязват те в доклада) да се увеличи събираемостта на 
приходите в бюджета. "Твърде неразумно би било, ако правителството си беше позволило да емитира дълг, с който да 
увеличи например своето потребление или пък разходите за пенсии", се посочва още там. Все пак според тях успешна 
стратегия щеше да бъде поемане на дълг за изграждане например на ключови елементи на базисната инфраструктура 
на страната (пътища, водоснабдителна и електроснабдителна мрежа), както и за финансиране на реформи в 
образованието и здравеопазването. Това обаче не беше направено и може да се отчете като слабост. 
Въпреки положителната обща оценка на фискалната дисциплина икономистите оценяват негативно прекомерните 
ограничения (бюджетният дефицит беше намален до 0.5% при заложени 1.3% в Закона за държавния бюджет), които са 
се отразили отрицателно на ръста през последното тримесечие на миналата година. 
Сред препоръките са да се спазва благоразумна фискална политика, да се подобри ефективността на публичните 
разходи, да се наблегне на реформите в образованието, здравеопазването и социалната политика, както и да се борави 
внимателно с евентуални промени в данъчните ставки, защото резки промени може да имат неблагоприятни ефекти. 
Това обясни Калоян Ганев от Софийски университет, който е съавтор на доклада в частта му за реалния сектор и 
макропрогнозите. 
И пак пазарът на труда 
Въпреки че за трета поредна година българската икономика отбеляза растеж, той още не може да се трансформира в 
нарастване на работните места, обясни Любомир Димитров, който е съавтор на доклада в частта за пазара на труда. 
Влошава се и структурата на безработните, като над 50% от тях са с основно и по-ниско образование и това прави по-
трудна обратната им интеграция на пазара на труда. 
Прогнозата на икономистите е и през тази година безработицата да нарасне до 12.9%, а лек спад (до 12.6%) очакват чак 
през 2014 г. В началото на годината безработицата в страната достигна рекордните 13.8%, показаха данните на 
Националния статистически институт. Заетостта отбеляза минимален ръст (под 2 хил. души) и според повечето 
анализатори това може да е сигнал за раздвижване на пазара на труда. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ КЗК каза "не" на златния стандарт 
http://www.standartnews.com/biznes-biznes/kzk_kaza_ne_na_zlatniya_standart-190058.html 
"Златният стандарт" за по-бързо връщане на ДДС ще пречи на малкия и среден бизнес и ще постави в неравностойно 
положение новите компании, които навлизат в родния пазар. Това посочва Комисията за защита на конкуренцията в 
свое становище, съставено по искане на служебния финансов министър Калин Христов. т.нар. златен стандарт 
предвижда възстановяване на ДДС за 10 дни на фирмите, които отговорят на определени изисквания. От КЗК обаче 
посочват, че тези критерии ограничават кръга от фирми, които биха могли да се възползват от услугата. Нещо повече - 
критериите, които бяха одобрени с един от последните подписи на бившия финансов министър Симеон Дянков в 
рамките на кабинета на ГЕРБ, създават условия за привилегировано положение за определени данъчнозадължени лица 
по ДДС. Някои от критериите създават и правна несигурност, посочват от КЗК. 
"Принципната позиция на КЗК е, че освобождаването на група предприятия от прилагането на общите правила или 
предвиждането на специални такива трябва да бъде сведено до минимум или да се отмени, освен ако не е налице 
значим обществен интерес", пише в съобщението на антимонополното ведомство. КЗК подчертава, че изискването за 
общ размер на исканията за възстановяване на ДДС (минимум за 1,2 млн. лв. годишно) създава невъзможност на новите 
предприятия да попаднат в обхвата на стандарта. "Подобно регулиране може да доведе до засилване на пазарните 
позиции на вече установените участници на пазара, тъй като те ще се ползват от съкратените срокове за възстановяване 
на ДДС, в резултат на което ще разполагат с повече оборотни средства", гласи становището. Като цяло от КЗК 
препоръчват критериите за "златен стандарт" да бъдат преразгледани, като в обхвата им трябва да влезнат и малките и 
средни фирми. 
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