
1 

 

 
 
 
 
Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
Вестник Класа 
 
√ Бизнесът иска специализирана администрация срещу корупцията 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/232445_%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82+%D0
%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8
0%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86
%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%
D1%8F%D1%82%D0%B0+ 
Нямаме специализирана администрация, която да се бори срещу бюрокрацията. Очевидно трябва да има такива звена в 
министерствата и общините. Това заяви Васил Велев (на снимката) от Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ) пред БНР в четвъртък. 
"Колкото и да е странно, така е в културните държави, които имат висок брутен вътрешен продукт (БВП). Очевидно 
трябва да има такива звена в министерствата и общините", допълни Велев. 
Той декларира, че от Асоциацията са готови с конкретни предложения, които да представят пред премиера Пламен 
Орешарски. "Готови сме много отдавна с предложения за подобряване на бизнес климата. Оценка на въздействието е 
нещо много важно, което е регламентирано да се прави – как един нормативен акт ще се отрази на условията, при които 
се прави бизнес. Такава оценка у нас не се прави", категоричен бе Велев. 
Той допълни: "Смята се само колко ще струва на бюджета. А колко ще струва на бизнеса - като че ли няма значение".  
Бизнесът ще настоява пред министър-председателя да сведе регулаторния режим до минимума, изискван от Евросъюза. 
Пламен Орешарски ще получи подкрепа за законовите промени, които ще намалят корупцията при обществените 
поръчки, каза още Велев. 
 
investor.bg 
 
√ Бизнесът ще иска от кабинета корекции при единната платежна сметка 
http://www.investor.bg/na-fokus/441/a/biznesyt-shte-iska-ot-kabineta-korekcii-pri-edinnata-platejna-smetka,152295/ 
Бизнесът ще настоява пред министър-председателя Пламен Орешарски  регулаторните режими да се сведат до 
минимума, изискван от Европейския съюз. Това ще е едно от най-важните изисквания на работодателите, които ще 
представят предложенията си за по-добра бизнес среда пред премиера идните дни. 
Това каза пред БНР председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев, като очерта и 
други виждания на работодателите за подобряване на общия бизнес климат.  
Сред изготвените мерки е например промяна при единното платежно нареждане. То трябва да се преразгледа, не да се 
премахне, защото икономиите от единното платежно в момента са много малки спрямо проблемите, които създава.  
Всеки нормативен акт да има оценка на въздействието върху бизнеса. Това е едно от основните искания на 
индустриалците за подобряване условията за бизнес. Законовите регламенти трябва да са съобразени с това как ще се 
отразят на условията, при които се прави бизнес. „Такава оценка е много важна, но у нас не се прави, въпреки че е 
регламентирано в законодателство. Свежда се до това само колко ще струва на бюджета. А колко ще струва на бизнеса - 
като че ли няма значение“, е мнението на Велев. В плана „Орешарски“ е предвидена такава оценка, уточни той - и 
последваща, предхождаща. Вносителят на даден законопроект трябва да е длъжен да съпровожда мотивите си за него и 
с оценка на въздействието, обясни Велев. 
Орешарски ще получи подкрепата на работодателите и за законови промени, които ще намалят корупцията при 
обществените поръчки. 
Той посочи, че размерът на таксите трябва да бъде в рамките на разходите за тяхното администриране, както е по 
закон. В момента те са с тежестта на данъци. Ще се постави въпросът и за такса битови отпадъци, която да се събира на 
база количество, както е в европейските страни, обяви Велев. 
П о отношение на спънките пред бизнеса, свързани с бюрокрацията той посочи, че има предложение за формиране 
на специализирано звено към всички министерства, което да има задължение да ограничава бюрокрацията. „Нямаме 
специализирана администрация, която да се бори срещу бюрокрацията. Колкото и да е странно, така е в културните 
държави, които имат висок БВП. Очевидно трябва да има такива звена във всички министерствата и общините“, каза 
Велев. 
Припомняме, че веднага след първото заседание на кабинета „Орешарски“ (5 юни) премиерът се обяви за среща на 
работодателските организации, на която да бъдат обсъдени предложенията на бизнеса за подобряване на бизнес 
средата. 
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http://www.investor.bg/na-fokus/441/a/biznesyt-shte-iska-ot-kabineta-korekcii-pri-edinnata-platejna-smetka,152295/


2 

 

vesti.bg 
 
√ Какво иска бизнесът от правителството 
http://www.vesti.bg/?tid=40&oid=5829111 
Намаляването на регулаторната тежест върху бизнеса е най-бързият начин да бъде освободен ресурс, който веднага 
може да се използва от деловите среди за повишаване на заплати и дори за наемане на нови хора. 
Това коментира за БТА Евгений Иванов, изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и 
индустриалците в България (КРИБ). 
Агенцията е потърсила мнението на работодателските организации във връзка със заявеното намерение на премиера 
Пламен Орешарски за среща следващата седмица с работодатели, синдикати и неправителствения сектор за 
ограничаване на регулацията на бизнеса и административните такси. 
"В момента между 15 и 20% от разходите на фирмите отиват за лицензи, излишно вадене на документи, плащане на 
такси, които в повечето случи са несъразмерни с предоставяната услуга. Това е начин за "изпомпване" на свободния 
ресурс на фирмите", коментира Иванов. 
По отношение на регулациите според КРИБ сега най-големият проблем е ДКЕВР. 
От работодателската организация настояват да има предвидимост в цените на природния газ и на електроенергията, 
което ще позволи на бизнеса да си планира разходите. 
От КРИБ изповядват принципа, според който, където е възможно, държавата да прехвърля регулациите към бизнеса за 
администриране. Става дума най-вече за лицензионните и регулационните режими. 
По отношение на таксите за правораздаване КРИБ смята, че е необходима промяна в системата. 
"Има огромен набор от документи, несвързани с класифицирана информация, които могат да се издават служебно и 
безплатно, което е в пряка корелация с електронното правителство. 
Ако не в целия си вид, то поне да отпаднат правомощията, които държавата сама си дава по отношение на единното 
платежно нареждане, като определя кой приход за кое задължение трябва да отиде за погасяване", коментира 
изпълнителят директор на КРИБ. 
Бизнес средата в България е изключително "замърсена", коментира изпълнителният председател на Българската 
стопанска камара Божидар Данев 
Намалението на регулативните режими и таксите са сред исканията на БСК, които са част от цялостен пакет 
предложения към премиера Пламен Орешарски с осем раздела. 
По отношение на режимите камарата ще настоява да се намали степента на регулацията - лицензионни режими да 
преминат в разрешителни, а разрешителните - в инстанционни. Така ще се смени тежестта и таксите за тези режими, 
допълни Божидар Данев. 
Той отбеляза, че неколкостотин са режимите, които незаконно са въведени от общините, и по тази причина е необходим 
цялостен преглед на правното им основание за въвеждане и да има санкции при констатирани нарушения. 
Масово явление е държавните инспекции да искат от бизнеса да им плаща проверките, каза Данев и добави, че това е 
рекет към деловите среди. Камарата предлага приходите от такси и глоби да постъпват в бюджета, а не във ведомствата, 
за да нямат те интерес непрекъснато да увеличават размера им. 
БСК предлага коренна промяна във формата на таксите за правораздаване и нотариални услуги. Извеждане от 
патримониума на държавата на Търговския регистър, който според камарата се е превърнал в приходна агенция, е друго 
предложение. 
БСК иска да спре практиката държава с бюджетни средства да създава бизнес, какъвто е случаят с охранителния бизнес. 
Високите такси в правораздаването блокират бизнеса, коментира Божидар Данев. 
Камарата не предлага намаляване на таксите, а нова система, която предвижда при подаване на иска таксата да е 
минимална, а пълният й размер да се изплати след осъдителната присъда от загубилия делото. 
БСК вижда възможност за намаляване на нотариалните такси, таксите на Търговския регистър, на Патентното ведомство, 
на общините. От камарата отново ще напомнят за искането за промяна в изчисляването на такса смет и преодоляване на 
огромната разлика при определянето й в отделните общини. 
От БСК заявиха, че по отношение на единното платежно нареждане е необходимо да се изпълнява това, което нарежда 
работодателят, а не НАП да решава къде да отидат парите. 
Сред другите искания на БСК са да има предвидимост на нормативната база, както и в оперативната среда - например 
своевременно да се знае каква ще е цената на електроенергията, да се въведе на ред в плащанията на държавата и на 
общините към бизнеса, борба с монополите и картелите. 
БСК освен това предлага и конкретни стъпки за изграждане на електронно правителство, защо в момента няма пътна 
карта за неговото изграждане, коментира Данев. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) предлага да се създаде работна група по проблемите на 
регулационните режими за бизнеса 
под ръководството на новия вицепремиер в правителството с ресор бизнес среда, държавна администрация. Това 
коментира за БТА председателят на Асоциацията Васил Велев. 
"Идеята е в тази работна група всички, които администрират регулаторни режими, да ги защитят или те да отпаднат. 
Още преди август могат да бъдат идентифицирани всички режими, които следва да отпаднат, за да могат да се 
подготвят промени в съответните нормативни актове", допълни Велев. 
Предложението на Асоциацията е режими, които не намират основание в европейското законодателство, да отпаднат. 
"По този начин ще отпаднат или ще бъдат облекчени над 100 регулаторни режима", каза Велев. 

http://www.vesti.bg/?tid=40&oid=5829111
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От Асоциацията настояват да се въведе оценка на въздействието на нормативните актове, които се предлагат. Това 
трябва да стане чрез правилника на Народното събрание, на Министерския съвет и правилата по министерства и 
общините. "Има много добра разработка на Световната банка по отношение на методиката при определяне на таксите и 
те не трябва да надвишават разходите за тяхното администриране", отбеляза Велев. 
От Асоциацията искат методиката да се въведе с бюджета за следващата година. По думите на Велев в Търговския 
регистър например има над 50 млн. лева събрани такси, които превишават разходите за тяхното администриране. 
"Формирането на такса битови отпадъци също трябва да се промени от 1 януари следващата година. На много места 
общините определят таксата като функция на стойността на дълготрайните материални активи. Активите не генерират 
отпадъци, хората ги генерират", каза Велев. 
Предложенията на Асоциацията по отношение на единното платежно нареждане е платците да определят за какво 
плащат сумите. Сега те си мислят, че са платили осигуровки, а се оказва, че са им удържали някакви стари задължения и 
отчитат в счетоводните си отчети едни стойности, а се оказва, че НАП им води други стойности, допълни Велев. 
Над 600 са регулаторните режими, коментира Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена 
палата (БТПП) 
По думите му администрацията е заинтересована тези режими да се запазят, защото те са нерегламентиран източник на 
допълнителни доходи. Изходът е въвеждане на електронното правителство. 
Когато всички регулаторни режими се опосредят от електронното правителство, самата администрация ще бъде 
затруднена да извлича допълнителни неполагащи й се облаги, смята Цветан Симеонов. 
"Така ще настъпи обстановка, в която много от режимите ще се окажат ненужни и ще отпаднат. 
Ако намаляването на административната тежест за бизнеса върви постарому, не очакваме резултати", каза Симеонов. 
"Практиката показа, че един режим се премахва и същевременно администрацията измисля един и половина или два 
нови. Класически пример беше въвеждането на принципа на мълчаливото съгласие със Закона за намаляване на 
административните процедури. 
Администрацията измисли куриоза фирмите, които не са получили отговор в определения срок на нормативните актове, 
да отидат отново при този, който не им е дал отговор, за да им издаде удостоверение, че не им е дал отговор в 
определения срок", аргументира се Симеонов. 
Това според председателя на БТПП категорично показва, че трябва да се вземат мерки от нов характер. Такова решение 
е електронното правителство, е мнението му. 
БТПП е отправяла искането към компетентните институции таксите да бъдат разходопокривно ориентирани, напомни 
Цветан Симеонов. По отношение на проблема с обществените поръчки Симеонов отбеляза, че първото, което трябва да 
се промени е свързано с достъпа до обществени поръчки. 
"Все още се поставят прагове и такива изисквания, в които понякога липсва само наименованието на фирмата, която 
удовлетворява всички тях. Много е важно критериите да не създават корупционни условия", заяви председателят на 
БТПП. 
Би трябвало да се редуцират критериите, те трябва да бъдат качеството на изпълнението, срок на изпълнение и цената, 
каза Цветан Симеонов. 
Другият голям проблем по мнение на Симеонов е липсата на прозрачност. Според БТПП когато се харчат обществени 
средства, трябва да има пълна прозрачност и е неприемливо липсата на информация да се обяснява с фирмена тайна. 
"Който не желае да разкрива фирмена тайна - да не участва в обществени поръчки", каза Симеонов. 
От БТПП смятат, че информацията за обществените поръчки трябва да бъде достъпна - да се обявява в интернет, 
кандидатстването да става през интернет и дори класацията да се извършва от компютър. 
 
novinite.bg 
 
√ Бизнесът иска регулациите да се сведат до минимума, изискван от ЕС 
http://novinite.bg/articles/40141/Biznesat-iska-regulaciite-da-se-svedat-do-minimuma-iziskvan-ot-ES 
Готови сме много отдавна с предложения за подобряване на бизнес климата. Това заяви Васил Велев от Асоциацията на 
индустриалния капитал в предаването „Преди всички“ на БНР по повод предстоящата среща на бизнеса с 
премиера Пламен Орешарски. 
„Всеки нормативен акт трябва да има оценка на въздействието върху бизнеса - много е важно как той ще се отрази на 
условията, при които се прави бизнес. Такава оценка у нас не се прави. Смята се само колко ще струва на бюджета. А 
колко ще струва на бизнеса - като че ли няма значение“, подчерта Велев. 
Бизнесът ще настоява пред министър-председателя да сведе регулаторния режим до минимума, изискван от 
Евросъюза. Пламен Орешарски ще получи подкрепа за законовите промени, които ще намалят корупцията при 
обществените поръчки, каза още Велев. 
„Нямаме специализирана администрация, която да се бори срещу бюрокрацията. Колкото и да е странно, така е в 
културните държави, които имат висок БВП. Очевидно трябва да има такива звена в министерствата и общините. 
Размерът на таксите трябва да бъде в рамките на тяхното администриране. В платежното трябва да се посочва за какво 
точно се плаща“, подчерта Васил Велев. 
 
 
 
 

http://novinite.bg/articles/40141/Biznesat-iska-regulaciite-da-se-svedat-do-minimuma-iziskvan-ot-ES
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presstv.bg 
 
√ Бизнесът иска специализирана администрация срещу бюрокрацията 
http://www.presstv.bg/index.php?option=com_portal&view=article&id=23734 
Нямаме специализирана администрация, която да се бори срещу бюрокрацията. Очевидно трябва да има такива звена в 
министерствата и общините. Това заяви Васил Велев (на снимката) от Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ) пред БНР. 
"Колкото и да е странно, така е в културните държави, които имат висок брутен вътрешен продукт (БВП). Очевидно 
трябва да има такива звена в министерствата и общините", допълни Велев. 
Той декларира, че от Асоциацията са готови с конкретни предложения, които да представят пред премиера Пламен 
Орешарски. "Готови сме много отдавна с предложения за подобряване на бизнес климата. Оценка на въздействието е 
нещо много важно, което е регламентирано да се прави – как един нормативен акт ще се отрази на условията, при които 
се прави бизнес. Такава оценка у нас не се прави", категоричен бе Велев. 
Той допълни: "Смята се само колко ще струва на бюджета. А колко ще струва на бизнеса - като че ли няма значение". 
Бизнесът ще настоява пред министър-председателя да сведе регулаторния режим до минимума, изискван от Евросъюза. 
Пламен Орешарски ще получи подкрепа за законовите промени, които ще намалят корупцията при обществените 
поръчки, каза още Велев./ПИК/ 
 
petrichnews.info 
 
√ Велев: Бизнесът се бори с бюрокрацията 
http://petrichnews.info/%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87-
%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/petrich-novini/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-
%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D1%81%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-
%D1%81-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0 
Нямаме специализирана администрация, която да се бори срещу бюрокрацията. Очевидно трябва да има такива звена в 
министерствата и общините. Това заяви Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал пред БНР. 
Васил Веелев обяви, че от Асоциацията са готови с конкретни предложения, които да представят пред пермиера 
Орешарски. “Готови сме много отдавна с предложения за подобряване на бизнес климата. Оценка на въздействието е 
нещо много важно, което е регламентирано да се прави – как един нормативен акт ще се отрази на условията, при които 
се прави бизнес. Такава оценка у нас не се прави”, категоричен бе Велев. 
Той обясни, че се смята само колко ще струва на бюджета, а това колко ще струва „на бизнеса като че ли няма 
значение”. 
„Колкото и да е странно, така е в културните държави, които имат висок БВП”, призна Велев. 
Информационна Агенция standartnews.com по никакъв начин не влияе на коментарите под статиите и на гласуването за 
тях и трие коментари само и единствено в случаите, в които не са написани на кирилица или в които сме получили 
оплаквания от читатели за неуместни коментари. 
 
new.sliven.net 
 
√ ЕИСК организира публично обсъждане на стратегия против сивата икономика и недекларираната заетост 
http://new.sliven.net/sys/news/index.php?id=111716 
Д-р Милена Ангелова, ръководител на проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ откри вчера в 
Брюксел публично обсъждане на Стратегия против сивата икономика и недекларираната заетост, във връзка с 
подготовката на становище на Европейския икономически и социален комитет по собствена инициатива. 
Целта на събитието беше да консолидира вижданията на Европейската комисия, водещи изследователски центрове и 
социални партньори и представители на гражданското общество за действията и мерките, които да бъдат предприети на 
европейско равнище за борба със сивия сектор. 
В рамките на обсъждането, г-н Пиетрантонио и г-жа Рамус от Дирекция Заетост, социални въпроси и включване на 
Европейската комисия представиха новата инициатива на Комисията за създаване на единна платформа за борба с 
недекларираната заетост. 
Беше представено и новото проучване по практиките и мерките за ограничаване на недекларираната работа на 
Европейската фондация за подобряване на условията за живот и работа (www.eurofound.eu.int), което отчита ролята на 
Националния център Икономика на светло за ограничаването на сивия сектор в страната. 
Д-р Ангелова представи постигнатите резултати, като отбеляза, че България реализира пилотни мерки в борбата с 
неформалната икономика, включително посредством провеждането на обучения на над 4000 работодатели и работници 
и служители, създаването на интернет базирана платформа за дистанционни обучения, обществена информационна 
кампания за създаване на обществена нетърпимост към явлението, предоставяне на консултации и др. 
Представителите на Европейската комисия заявиха твърдо намерение да създадат условия за синергия на 
заинтересованите страни при овладяването на този проблем. 
 
 
 

http://www.presstv.bg/index.php?option=com_portal&view=article&id=23734
http://petrichnews.info/%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/petrich-novini/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D1%81%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D1%81-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0
http://petrichnews.info/%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/petrich-novini/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D1%81%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D1%81-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0
http://petrichnews.info/%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/petrich-novini/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D1%81%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D1%81-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0
http://petrichnews.info/%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/petrich-novini/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D1%81%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D1%81-%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0
http://new.sliven.net/sys/news/index.php?id=111716


5 

 

infovarna.com 
 
√ ЕИСК ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ПРОТИВ СИВАТА ИКОНОМИКА 
http://www.infovarna.com/index.php?session=2c6f0f79995d6d06b23a2a1b9fa1eb03&action=read&click=open&article=13705
03840 
Д-р Милена Ангелова, ръководител на проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ откри вчера в 
Брюксел публично обсъждане на Стратегия против сивата икономика и недекларираната заетост, във връзка с 
подготовката на становище на Европейския икономически и социален комитет по собствена инициатива.  
Целта на събитието беше да консолидира вижданията на Европейската комисия, водещи изследователски центрове и 
социални партньори и представители на гражданското общество за действията и мерките, които да бъдат предприети на 
европейско равнище за борба със сивия сектор. 
В рамките на обсъждането, г-н Пиетрантонио и г-жа Рамус от Дирекция Заетост, социални въпроси и включване на 
Европейската комисия представиха новата инициатива на Комисията за създаване на единна платформа за борба с 
недекларираната заетост. 
Беше представено и новото проучване по практиките и мерките за ограничаване на недекларираната работа на 
Европейската фондация за подобряване на условията за живот и работа (www.eurofound.eu.int), което отчита ролята на 
Националния център Икономика на светло за ограничаването на сивия сектор в страната. 
Д-р Ангелова представи постигнатите резултати, като отбеляза, че България реализира пилотни мерки в борбата с 
неформалната икономика, включително посредством провеждането на обучения на над 4000 работодатели и работници 
и служители, създаването на интернет базирана платформа за дистанционни обучения, обществена информационна 
кампания за създаване на обществена нетърпимост към явлението, предоставяне на консултации и др. 
Представителите на Европейската комисия заявиха твърдо намерение да създадат условия за синергия на 
заинтересованите страни при овладяването на този проблем. 
Източник: 
Валентина Радева 
Отдел „Връзки с обществеността“ 
Асоциация на индустриалния капитал в България 
 
tuida-news.sliven.net 
 
√ ЕИСК организира публично обсъждане на стратегия против сивата икономика и недекларираната заетост 
http://tuida-news.sliven.net/index.php?id=111716 
Д-р Милена Ангелова, ръководител на проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ откри вчера в 
Брюксел публично обсъждане на Стратегия против сивата икономика и недекларираната заетост, във връзка с 
подготовката на становище на Европейския икономически и социален комитет по собствена инициатива. 
Целта на събитието беше да консолидира вижданията на Европейската комисия, водещи изследователски центрове и 
социални партньори и представители на гражданското общество за действията и мерките, които да бъдат предприети на 
европейско равнище за борба със сивия сектор. 
В рамките на обсъждането, г-н Пиетрантонио и г-жа Рамус от Дирекция Заетост, социални въпроси и включване на 
Европейската комисия представиха новата инициатива на Комисията за създаване на единна платформа за борба с 
недекларираната заетост. 
Беше представено и новото проучване по практиките и мерките за ограничаване на недекларираната работа на 
Европейската фондация за подобряване на условията за живот и работа (www.eurofound.eu.int), което отчита ролята на 
Националния център Икономика на светло за ограничаването на сивия сектор в страната. 
Д-р Ангелова представи постигнатите резултати, като отбеляза, че България реализира пилотни мерки в борбата с 
неформалната икономика, включително посредством провеждането на обучения на над 4000 работодатели и работници 
и служители, създаването на интернет базирана платформа за дистанционни обучения, обществена информационна 
кампания за създаване на обществена нетърпимост към явлението, предоставяне на консултации и др. 
Представителите на Европейската комисия заявиха твърдо намерение да създадат условия за синергия на 
заинтересованите страни при овладяването на този проблем. 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Труд 
 
√ България е с най-сива икономика в ЕС 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2037203 
България е с най-голям дял на сивата икономика в Европейския съюз. Това показва изследване на Европейската 
фондация за подобряване на условията на живот и труд. Проучването измерва сивата икономика като дял от брутния 
вътрешен продукт (БВП) на всяка страна членка и показва измененията в нейния обем през годините на рецесия (2008 г. 
- 2012 г. ). 

http://www.infovarna.com/index.php?session=2c6f0f79995d6d06b23a2a1b9fa1eb03&action=read&click=open&article=1370503840
http://www.infovarna.com/index.php?session=2c6f0f79995d6d06b23a2a1b9fa1eb03&action=read&click=open&article=1370503840
http://tuida-news.sliven.net/index.php?id=111716
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2037203
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Данните сочат, че у нас през 2009 и 2010 г. неформалният сектор се е увеличил, а през последните 2 години почти не е 
помръднал. За петте години, които обхваща изследването, делът на сенчестата икономика е спаднал съвсем 
незначително - от 32% до 31,9% от БВП. 
В сравнение с 2003 г. обаче неформалният сектор у нас е намалял с около 4 процентни пункта. Освен България в челната 
тройка на страните с най-голяма сива икономика са още Румъния и Литва. 
Най-коректни са фирмите в Австрия, Люксембург и Холандия. Това са единствените страни в ЕС, където делът на сивия 
сектор е под 10% от БВП. Като цяло страните с по-голям обем на сенчеста икономика са в Източна, Централна и Южна 
Европа. Най-малка е сивата икономика в Западна и Северна Европа. 
Общото заключение е, че през периода 2008-2012 г. Европа печели битката с неформалната заетост. За тези 5 години 
сенчестият сектор се е свил от 22,3% до 18,4%. 
Едно от обясненията за положителното явление е, че сивата заетост в рецесията се свива, тъй като заради ръста на 
безработицата все повече хора са готови да работят легално дори и за по-малко пари и при гъвкави условия. В същото 
време заплатите на черно стават все по-малки и хората смятат, че не си заслужава да работят без осигуровки. 
Най-ефективните мерки за борба със сивата икономика са обмяната на информация между институциите, 
регистрирането на трудовите договори още от първия ден и засилването на контрола от трудовите инспекции. 
Масово се използват и административни наказания за нарушителите. Според авторите на проучването налагането на 
глоби не е толкова ефективно, колкото ранното разкриване на нелегалното наемане на работници. 
 
Вестник Класа 
 
√ Industry Watch: Допълнителни бюджетни приходи могат да дойдат единствено от повишена събираемост 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/232463_Industry+Watch%3A+%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%
D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8+%D
0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82+%D0%B4%D0%B0+%D
0%B4%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%82+%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%
BD%D0%BE+%D0%BE%D1%82+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%8A%D0%
B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82 
Реалният растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) на България за периода март 2012 г.-март 2013 г. е 0.6%, сочат 
данните на Industry Watch. Тази бавна динамика се дължи на мудното възстановяване на инвестициите в основен 
капитал, коментират анализаторите. Номиналният обем на инвестиции в основен капитал е близо 30% по-малък 
отколкото преди кризата, но тяхното свиване спря през 2012 г., подобно на динамиката на заетостта. 
Преди година това даваше повод за оптимизъм - тогава видяхме и съвземане на притока на чужд капитал в съчетание с 
ръст на вноса на инвестиционни стоки, се казва в анализа. Тази динамика обаче не се затвърди през последната година, 
се отбелязва по-нататък. „Възстановяването, ако изобщо може да говорим за такова, е изключително крехко.“  
Въпреки някои положителни данни все още икономиката е „замръзнала“ на едно място и няма достатъчно фактори, 
които да предопределят бърз и стабилен растеж, смятат икономистите. Увеличаването на чуждите инвестиции е важно 
условие, за да започне да се съвзема и банковият кредит към бизнес сектора. Сегашното състояние на банковата 
система позволява бързо разширяване на бизнес кредита при наличие на достатъчно собствен капитал у 
предприемачите, отбелязват от Industry Watch. 
От гледна точка на източниците на финансиране, голяма роля изигра натрупаният до 2008 г. значителен фискален резерв 
– около 60% от натрупания касов дефицит беше покрит от резерва и едва 40% от увеличение на държавния дълг, се 
подчертава в анализа. Както няколко пъти предупреждавахме, тази възможност се изчерпа през втората половина на 
2012 г. и към момента единственият вариант за по-голям от планираният дефицит е ползване на нови заеми, коментират 
от Industry Watch. 
Нивото на бюджетния дефицит за последните 12 месеца до април е същото, като нивото за 2012 г., което е значително 
под планирания за годината 1.3% от БВП. От гледна точка на финансиране на допълнителни разходи обаче трябва да се 
отбележи, че фискалният резерв към март има съвсем малък буфер над минимално изискваното в закона за бюджета - 
около 300 млн. лева, след отчитане на нуждата от погасяване на 6-месечния краткосрочен заем от 800 млн. лева, който 
беше използван през февруари 2013 г. за авансово плащане на земеделските субсидии. 
Трудни за предвиждане са няколко риска, свързани с потенциални допълнителни разходи, смятат икономистите. На 
първо място, финансовото състояние на редица държавни предприятия е влошено. Засега е неясна стратегията на 
новото правителство за реформи. Същевременно, пазарът на труда е изключително „депресиран“. Акцизните ставки пък 
вече са на нива, силно стимулиращи неплащане. Следоватено, дIопълнителни приходи могат да се търсят само по линия 
на повишена събираемост, но не и на увеличение на данъчната тежест, смятат анализаторите от Industry Watch.  
 
√ Ръст на БВП от 1.7% прогнозира „УниКредит Булбанк“ 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/232460_%D0%A0%D1%8A%D1%81%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D0%92%D
0%9F+%D0%BE%D1%82+1.7%25+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0+%E2
%80%9E%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82+%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B1%D
0%B0%D0%BD%D0%BA%E2%80%9C 
Брутният вътрешен продукт (БВП) на България за 2013 г. ще нарасне с 1.7%, се казва в анализ на „УниКредит Булбанк“ на 
основата на данните за икономиката за първото тримесечие. Новата прогноза се запазва като предишната, за разлика от 
преразгледаните в посока надолу предвиждания на други институции. Според последната проноза на Министерството 

http://www.klassa.bg/news/Read/article/232463_Industry+Watch%3A+%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82+%D0%B4%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%82+%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE+%D0%BE%D1%82+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
http://www.klassa.bg/news/Read/article/232463_Industry+Watch%3A+%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82+%D0%B4%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%82+%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE+%D0%BE%D1%82+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
http://www.klassa.bg/news/Read/article/232463_Industry+Watch%3A+%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82+%D0%B4%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%82+%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE+%D0%BE%D1%82+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
http://www.klassa.bg/news/Read/article/232463_Industry+Watch%3A+%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82+%D0%B4%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%82+%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE+%D0%BE%D1%82+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
http://www.klassa.bg/news/Read/article/232463_Industry+Watch%3A+%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82+%D0%B4%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%82+%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE+%D0%BE%D1%82+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
http://www.klassa.bg/news/Read/article/232463_Industry+Watch%3A+%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82+%D0%B4%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%82+%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE+%D0%BE%D1%82+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
http://www.klassa.bg/news/Read/article/232460_%D0%A0%D1%8A%D1%81%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D0%92%D0%9F+%D0%BE%D1%82+1.7%25+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0+%E2%80%9E%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82+%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%E2%80%9C
http://www.klassa.bg/news/Read/article/232460_%D0%A0%D1%8A%D1%81%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D0%92%D0%9F+%D0%BE%D1%82+1.7%25+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0+%E2%80%9E%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82+%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%E2%80%9C
http://www.klassa.bg/news/Read/article/232460_%D0%A0%D1%8A%D1%81%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D0%92%D0%9F+%D0%BE%D1%82+1.7%25+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0+%E2%80%9E%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82+%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%E2%80%9C
http://www.klassa.bg/news/Read/article/232460_%D0%A0%D1%8A%D1%81%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D0%92%D0%9F+%D0%BE%D1%82+1.7%25+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0+%E2%80%9E%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82+%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%E2%80%9C
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на финансите, нарастването на БВП на страната през тази година ще е с 1%. „УниКредит Булбанк“ същевременно запазва 
непроменена и прогнозата си за нарастването на икономиката през 2014 г. с 2.8%. От банката същевременно уточняват, 
че направените от тях прогнози важат към периода, когато са публикувани, и е възможно да бъдат променени на 
основата на нови данни за икономиката на страната. 
Очакванията на финансовата институция са за ограничен положителен ръст през първите две тримесечия на 2013 
година, който да бъде последван от постепенно ускоряване на темповете на възстановяване през третото и четвъртото 
тримесечие. Според последните официални предарителни данни, нарастването на БВП през първото тримесечие е с 
0.4% на годишна база. 
Политиката на строги фискални ограничения започна да достига екстремни пропорции през последното тримесечие на 
миналата тодина, коментират от банката. “Но, след като уличните протести срещу строгите фискални ограничения и 
влошаването на стандарта на живот принудиха дясното правителство на ГЕРБ да подаде оставка, стана ясно, че водената 
политика ще претърпи промяна.” Като резултат от тези събития, растежът се очаква да заеме централна позиция и да се 
превърне в най-важния приоритет за новото правителство, смятат от финансовата институция. От там подчертават, че 
ускоряването на растежа ще има нужда от “нещо повече от поддържането на макроикономическа стабилност”.  
Според анализа на „УниКредит Булбанк“, има три основни причини за това. Първата е, че структурните реформи могат 
да генерират икономически растеж, но ще са необходими поне няколко години, за да може ефектът от тях да окаже 
положително влияние върху икономическата активност и увеличаване на работните места. Второ, възстановяването на 
вътрешното търсене остава много крехко и ще продължи да протича бавно поради задържащия ефект на 
макроикономическите дисбаланси, натрупани по време на периода на бум. И на трето място, пътят за изход от кризата 
дължащ се на ръст на износа вече не съществува, тъй като повечето от държавите, към които износът на България е 
насочен традиционно, са в рецесия.  
Всичко това сочи, че България се нуждае от повече инвестиции, за да подкрепи ускоряването на икономическия растеж, 
заключават анализаторите. Според тях трябва да се стимулират онези инвестиции, които имат най-висок потенциал да 
подобрят капацитета на икономиката да произвежда повече стоки и услуги в дългосрочен план, като същевременно 
подпомогнат търсенето в краткосрочен план.  
Фискалната стабилност осигурява достатъчно поле за умерено по размер и безрисково увеличение на фискалните 
разходи, при положение, че те са насочени към инициативи, които ще подобрят конкурентоспособността на 
икономиката и ще помогнат решаването на проблемите с бедността.  
На този фон, очакванията на икономистите от „УниКредит Булбанк“ са бюджетният дефицит да се повиши до 1.9% от БВП 
през 2013 година и до 2.2% през 2014 г. Предините прогнози на банката бяха за стойностити на покадателя съответно от 
1.3% и 0.9%.  
 
Вестник Преса 
 
√ Растеж чрез реформи 
http://pressadaily.bg/publication/16609-%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B6-
%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8/ 
Единственият потенциал за растеж на българската икономика се прие в задълбочаването на плахите структурни 
реформи. 
Това се казва в петото издание на специалния макроикономически обзор, който Индъстри Уоч издават в средата на 
календарната година. 
Независимо от декларираните политически намерения за фокусиране върху политики за растеж вместо за икономии, 
очакваме бюджетните дефицити като цяло да продължат бавно да се свиват, като по-голяма тежест този път ще се 
отдаде на ограничаване на ръста на разходите. Това ще задълбочи кратко- и средносрочното потискане на вътрешното 
търсене, движено от публичния сектор. Едновременно с това, банковият сектор ще продължи да действа под натиска на 
пазара за заздравяване на балансите си, което ще изисква консервативна кредитна активност. Следователно, 
единственият потенциал за растеж е в задълбочаване на едва започналите структурни реформи. 
Общото действие на започналата бюджетна консолидация, забавените структурни реформи и нерешените проблеми 
в банковия сектор в Европа доведе до икономически спад през 2012 и първото тримесечие на 2013 г. – съответно с 0.3% 
и 0.7%. През миналата година в рецесия навлязоха Италия, Холандия, Финландия. В началото на 2013 г. се вижда, че тя 
засяга вече и Австрия, Германия и Франция. В почти всички страни динамиката се влошава. През първото тримесечие 
силен ръст отчитат само Балтийските републики, а Румъния, България, Полша и Словакия – минимален. В ядрото на 
"Стара Европа" вече няма растяща икономика. 
Бавната реакция на българската икономика към кризата се изрази в продължителна стагнация на инвестициите и 
значителна загуба на работни места през периода 2009-2012 г. Адаптирането към новите условия едва сега започва да се 
проявява в макроикономическите показатели. Последните данни дават някои основания за оптимизъм, но те не са 
категорични за близък изход от стагнацията. Те са сигнали от частния сектор, който е започнал да се ориентира по-добре 
в новите пазарни условия. 
Според данните за БВП реалният растеж беше 0.6% за 12-те месеца до март. Тази бавна динамика се дължи на 
мудното възстановяване на инвестициите в основен капитал. Инвестициите все пак ускориха своя ръст през последните 
две тримесечия. Номиналният обем на инвестиции в основен капитал е близо 30% по-малък отколкото преди кризата, 
но трябва да отбележим, че тяхното свиване също спря през 2012 г., подобно на динамиката на заетостта. 
Преди година това ни даваше повод за оптимизъм - тогава видяхме и съвземане на притока на чужд капитал в съчетание 
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с ръст на вноса на инвестиционни стоки. Тази динамика обаче не се затвърди през последната година. 
Възстановяването, ако изобщо може да говорим за такова, е изключително крехко. Положителните данни, които 
цитираме тук, може да бъдат повод за умерен оптимизъм, но все още икономиката е замръзнала на едно място и няма 
достатъчно фактори, които да предопределят бърз и стабилен растеж. Увеличаването на чуждите инвестиции е важно 
условие, за да започне да се съвзема и банковия кредит към бизнес сектора. Сегашното състояние на банковата система 
позволява бързо разширяване на бизнес кредита при наличие на достатъчно собствен капитал у предприемачите. 
По отношение на бюджетния дефицит, предходното правителство успя да върне страната в пътеката на стабилността, 
след 2 години на свръх дефицит в началото на мандата (т.е. над 3% от БВП). От гледна точка на източниците на 
финансиране, голяма роля изигра натрупаният до 2008 г. значителен фискален резерв – около 60% от натрупания касов 
дефицит бе покрит от резерв и едва 40% от увеличение на държавния дълг. Както няколко пъти предупреждавахме, тази 
възможност се изчерпа през втората половина на 2012 г. и към момента единственият вариант за по-голям от 
планираният дефицит е ползване на нови заеми. 
В началото на годината изпълнението на бюджета бе изправено пред промени в редица данъчни закони, което 
постави под риск навременното събиране на приходи, и същевременно – пред политически протести и несигурност. 
Трябва да се отбележи, че въпреки това, дефицитът до април е 286 млн. лева (при 217 млн. до април 2012 г.). Нивото на 
бюджетния дефицит за последните 12 месеца до април е същото, като нивото за 2012 г., което е значително под 
планирания за годината 1.3% от БВП. От гледна точка на финансиране на допълнителни разходи обаче трябва да се 
отбележи, че фискалният резерв има съвсем малък буфер над минимално изискваното в закона за бюджета - около 300 
млн. лева, след отчитане на нуждата от погасяване на 6-месечния краткосрочен заем от 800 млн. лева, който бе 
използван през февруари за авансово плащане на земеделските субсидии. 
Трудни за предвиждане са няколко риска, свързани с потенциални допълнителни разходи.  На първо място, 
финансовото състояние на редица държавни предприятия е влошено. Засега е неясна стратегията на новото 
правителство за реформи - като отказът от реформи, може да доведе до поемане на значителен нов дълг за покриване 
на финансовите загуби както в компании като БДЖ или ВМЗ – Сопот, така и в държавните енергийни дружества. 
Същевременно, пазарът на труда е изключително депресиран, а акцизните ставки вече са на нива, силно стимулиращи 
неплащане. Следователно, допълнителни приходи могат да се търсят само по линия на повишена събираемост, но не и 
на увеличение на данъчната тежест.  
 


