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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
Икономически портал на регион Стара Загора 
 
√ Позиция на АИКБ относно политическата ситуация в страната 
http://www.chambersz.com/news/10884-poziciya-na-aikb-otnosno-politicheskata-situaciya-v-stranata 
Като национално отговорна организация на българския бизнес, с активната подкрепа на нашите членове и в добро 
сътрудничество с другите сродни организации и социални партньори, Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ) енергично и последователно участва в преодоляването на ефектите от икономическата криза в 
България през последните години. 
Уверени сме, че просперирането ни като общество е възможно само с общите усилия на всеки от нас, според 
възможностите, с които разполага, но и при осъзнато следване на принципите за почтеност, справедливост, 
реалистичност и публичност. Именно тези принципи изведохме като ключови в навечерието на предсрочните 
парламентарни избори, като в позициите ни до президентската институция, до представителите на политическите 
сили, гражданските сдружения и инициативи подчертахме, че това е пътят за връщане на доверието сред обществото 
ни, доверие, чийто дефицит отчетливо всички ние усещаме, гласи позицията на асоциацията. 
За съжаление, вече месец след изборите, политическата криза не е преодоляна. Вместо това наблюдаваме нова 
ескалация на социално напрежение сред широки обществени слоеве, уличните протести продължават, цари 
несигурност, недоверие, разочарование от съществуващия политически елит и установения управленски модел. 
Всичко това представлява значителен риск за нормалното функциониране на държавността, но и на икономическите 
субекти в страната – при задълбочаваща се рецесия в Европа. 
Ето защо, като работодателска организация, чиито членове с труда си дават ежедневно своя принос в националния 
брутен вътрешен продукт, се обръщаме към политиците в България с призив за национално отговорно поведение, 
прозрачни и прагматични действия за бързо внасяне на спокойствие, предсказуемост и ред в държавното 
управление, за почтеност, чуваемост и разбиране на реалните проблеми и приоритети. Искаме избраното 
правителство ясно да представи пътната си карта за излизане от икономическата криза и незабавно да изпълнява 
одобрените от парламента и обществото мерки, се казва още в позицията на Асоциацията на индустриалния капитал 
в България. 
България е парламентарна демократична република и следва народните избраници да осъзнаят отговорностите си – 
това се доказва само с ежедневен, конкретен, добросъвестен и съзидателен труд. 
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√ Позиция на Асоциация на индустриалния капитал в България относно политическата ситуация в страната 
http://new.sliven.net/sys/news/index.php?id=112787 
Като национално отговорна организация на българския бизнес, с активната подкрепа на нашите членове и в добро 
сътрудничество с другите сродни организации и социални партньори, АИКБ енергично и последователно участва в 
преодоляването на ефектите от икономическата криза в България през последните години. Уверени сме, че 
просперирането ни като общество е възможно само с общите усилия на всеки от нас, според възможностите, с които 
разполага, но и при осъзнато следване на принципите за почтеност, справедливост, реалистичност и публичност. 
Именно тези принципи изведохме като ключови в навечерието на предсрочните парламентарни избори, като в 
позициите ни до президентската институция, до представителите на политическите сили, гражданските сдружения и 
инициативи подчертахме, че това е пътят за връщане на доверието сред обществото ни, доверие, чийто дефицит 
отчетливо всички ние усещаме. 
За съжаление, вече месец след изборите, политическата криза не е преодоляна. Вместо това наблюдаваме нова 
ескалация на социално напрежение сред широки обществени слоеве, уличните протести продължават, цари 
несигурност, недоверие, разочарование от съществуващия политически елит и установения управленски модел. 
Всичко това представлява значителен риск за нормалното функциониране на държавността, но и на икономическите 
субекти в страната – при задълбочаваща се рецесия в Европа. 
Ето защо, като работодателска организация, чиито членове с труда си дават ежедневно своя принос в националния 
брутен вътрешен продукт, се обръщаме към политиците в България с призив за национално отговорно поведение, 
прозрачни и прагматични действия за бързо внасяне на спокойствие, предсказуемост и ред в държавното 
управление, за почтеност, чуваемост и разбиране на реалните проблеми и приоритети. Искаме избраното 
правителство ясно да представи пътната си карта за излизане от икономическата криза и незабавно да изпълнява 
одобрените от парламента и обществото мерки. 
България е парламентарна демократична република и следва народните избраници да осъзнаят отговорностите си – 
това се доказва само с ежедневен, конкретен, добросъвестен и съзидателен труд. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Капитал 
 
√ Стойнев обяви седем мерки за по-евтин ток 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/06/17/2083979_stoinev_obiavi_sedem_merki_za_po-evtin_tok/ 
Новият модел за ценообразуване е готов, от 1 юли се очаква намаление с до 5%, обяви министърът икономиката 
На фона на масовите протести министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев обяви седем мерки, 
които трябва да свалят цената на тока с 5% от 1 юли. Новият модел ще бъде официално представен във вторник в 
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). До края на тази седмица законопроектът ще бъде 
внесен в Народното събрание. "Очаквам от 1 юли новите цени на тока да са факт", каза Стойнев.  
Новите мерки 
Исканията за по-ниски сметки на тока бяха в основата на протестите през февруари и не са акцент на настоящите 
искания (и съвсем други протестиращи), които са срещу липсата на прозрачност при взимането на решения в 
кабинета и зависимостта му от олигархичните кръгове в държавата. 
Намаляване на "студения резерв" е първата от тези мерки, т.е.  резервираните мощности в енергийните 
производители, които служат да покрият евентуално рязко нарастване на потреблението или излизането от 
експлоатация на някоя основна мощност. Още служебният министър Асен Василев беше обявил, че количество на 
резерва се намалява от 1040 на 840 МВ. Стойнев обясни, че държавата ще организира търгове за изкупуване на тока 
по пределна цена, която ще се определя от регулатора. Досега практиката беше Електроенергийният системен 
оператор (ЕСО) да закупува студения резерв от всички централи вместо само от най-евтините. 
Втората мярка е прекратяване практиката да се изкупува цялата произведена енергия от заводските централи по 
преференциални цени. Тази мярка също беше лансирана от Асен Василев в края на март, когато той предложи 
скъпата електроенергия да се изкупва само когато тя надвишава консумацията на самото предприятие. Така ще се 
избегне практиката на някои предприятия основно да работят, за да продават скъпа електроенергия, а за собствени 
нужди да купуват по-евтин ток от регулирания или свободния пазар. Асен Василев беше обявил, че тази мярка ще 
спести около 50 млн. лв. годишно от кафявата енергия, която от НЕК са длъжни да изкупуват. 
Ограничаване на печалбата 
Третата мярка за намиране на резерви в системата е насочена към оптимизация печалбата на дружествата в 
енергийния сектор, в това число електроразпределителните дружества. Стойнев поясни, че това ще става чрез 
ограничаване нормата им на възвращаемост. През изминалата седмица Велизар Киряков от Асоциацията на 
производителите на екологична енергия заяви, че нормата на възвращаемост трябва да се мотивира за всички 
участници в енергийния сектор, и даде за пример ТЕЦ "Бобов дол", чиято норма е 12%. Според Киряков в 
преразглеждането на тези норми имало потенциал за намаляване цените на тока с 10%. 
Именно предложената норма на възвращаемост от 5.37% беше основният препъникамък при общественото 
обсъждане на новите преференциални цени на електроенергия от възобновяеми източници, предложени от ДКЕВР. 
ВЕИ производителите заявиха, че тя е изначално сгрешена и оттам нататък всички предложени в проекторешението 
на регулатора цени били опорочени. 
Намаляване разходите на електроразпределителните дружества, както и намаляване на признатите загуби е 
четвъртата мярка, която оповести министърът. Петата е оптимизацията на цените на всички по веригата, а 
отпушването на износа е шестата мярка. Според Стойнев това щяло да стане, като се създадат възможности скъпият 
ток да се изнася, а евтиният – да остава в България. Големите индустриални потребители обаче реагираха срещу 
намерението на Стойнев да намали таксите за износ (виж материала долу). 
Приходите от продажбите на CO2 квотите да се използват за намаляване цената на електроенергията, произвеждана 
от ВЕИ, е последната мярка, която министърът оповести. От края на миналата година България продава т.нар. 
безплатни квоти за въглеродните емисии по Европейската схема за търговия с емисии. За 2012 г. приходите са около 
22 млн. евро. "Някои хора може би ще ги заболи много от тези мерки, но ние сме поели ангажимент да въведем нов, 
справедлив модел на ценообразуване на електроенергията" заяви пред журналистите Драгомир Стойнев.  
 
√ Преките инвестиции се забавят към април 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/06/17/2083776_prekite_investicii_se_zabaviat_kum_april/ 
Вложенията в страната за първите четири месеца на 2013 г. са за общо 408.5 млн. евро 
Преките чуждестранни инвестиции в България за периода януари-април 2013 г. са били 408.5 млн. евро, или 1% от 
брутния вътрешен продукт. Това показват данните на Българската народна банка към края на април, като през 
миналата година за същия период са отчетени вложения за малко над 1 млрд. лв. Точна съпоставка обаче не може да 
се направи, тъй като старите данни са ревизирани неколкократно и при обявяването им през юни 2012 г. 
първоначално също са отчетени 407 млн. евро инвестиции. До момента практиката показва, че на по-късен етап 
публикуваните стойности биват актуализирани нагоре. 
Вложенията на чуждестранните компании в страната отразяват доверието им в местната бизнес среда. Те са важни за 
българската икономика и поради ролята си на канал за формиране на капиталови натрупвания, а също така и за 
трансфериране на технологии и ноу-хау, с което да се увеличава производителността й. В основната си част 
вложенията в страната са били под формата на инвестиции в основен капитал, което е позитивно тъй като 
сигнализира по-твърд ангажимент отколкото отпускането на вътрешнофирмени кредити. 
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Сигнал за забавяне 
Според публикуваните от БНБ данни, привлечените за първите четири месеца на годината преки инвестиции са 
около два и половина пъти по-малко в сравнение със същия период на 2012 г. В процентно изражение отчетеният 
спад е с 61.8%. Размерът им спрямо БВП на страната също намалява – преди година те са формирали 2.7% от брутния 
вътрешен продукт. 
Статистиката сочи още съществено свиване на вложенията на чуждите компании и за последния отчетен месец. Само 
за април обемът им е бил в размер 43.1 млн. евро в сравнение с 396.2 млн. евро година по-рано, или свиването е с 
89.1%. 
Намаляването на преките инвестиции може да е резултат от временно явление и да се дължи на независещи от 
страната причини. То обаче е и сигнал за възможно забавяне в икономиката на страната. В тази посока е и 
ревизираната през миналата седмица прогноза на Световната банка – според институцията през 2013 г. растежът на 
българската икономика ще е с 1.2%, при предишни очаквания за ръст от 1.9%. Прогнозата на Международния валутен 
фонд също е за повишаване на БВП с 1.2%, докато очакванията на служебното правителство бяха за растеж от 1%. 
Най-консервативна е прогнозата на Европейската комисия, според която ръстът на БВП за тази година ще е с 0.9%.   
Вложения в капитал  
Главен дял в общия обем на инвестициите в страната според статистиката заемат вложенията в дялов капитал. За 
периода януари-април 2013 г. размерът им е 293.8 млн. евро. За сравнение, година по-рано те са били на обща 
стойност 282.1 млн. евро. В тази категория съгласно използваната от БНБ методология се включват както средствата, 
инвестирани в капиталовата база на български дружества, така и постъпленията по сделки с недвижими имоти в 
страната. Според публикуваното от централната банка прессъобщение, съпътстващо статистическите данни, за 
първите четири месеца на 2013 г. постъпленията от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са на 
обща стойност 37.2 млн. евро, в сравнение с 69 млн. евро за същия период на миналата година. 
Вложенията в основен капитал по правило се смятат за израз на по-сериозни, дългосрочни инвестиционни 
намерения към местния пазар от страна на чуждестранните компании. Това се обуславя от факта, че теоретичното им 
излизане от подобен тип инвестиция би отнело повече време отколкото например изтеглянето на средства, 
предоставени под формата на вътрешнофирмени заеми за местните им подразделения, които биха могли да се 
изтеглят доста по-бързо. 
Същевременно, от публикуваните данни се вижда още, че инвестициите, които БНБ класифицира като "друг капитал", 
намаляват осезаемо спрямо година по-рано. В тази категория се включват именно вътрешнофирмените кредити, 
предоставяни от чуждестранните компании с бизнес в България на местните им дъщерни дружества. За периода 
януари-април 2013 г. общият обем на този тип вложения е 84.3 млн. евро, при 752.8 млн. евро, отчетени за същия 
период на 2012 г. Следва да се има предвид обаче, че от публикуваната от БНБ информация не става ясно от какъв 
тип е това вътрешнофирмено финансиране – т.е. дали е с търговски характер или има за цел инвестиции и 
повишаване на производствения потенциал. Тази неяснота се смята и за един от основните недостатъци на 
методологията, която централната банка използва за измерване на инвестициите. 
Статистиката на БНБ показва и позитивно развитие по платежния баланс на страната, като за април се регистрират 
излишъци както по текущата (520 млн. евро), така и по финансовата (105 млн. евро) сметки. Първият се дължи 
основно на трансфера на земеделските субсидии от ЕС през месеца, но това се оказва достатъчно да изкара 
показателя на плюс за четирите месеца, което е добър сигнал предвид на това, че традиционно в началото на 
годината текущата сметка е на минус, а през летните месеци благодарение на туризма той се стопява. 
 
√ Джовани Саки и Винченцо Боча: Не може да има икономика със силни банки и слабо производство 
http://www.capital.bg/biznes/2013/06/17/2083981_djovani_saki_i_vinchenco_bocha_ne_moje_da_ima/ 
България може да бъде платформа за навлизане на италиански компании в региона, смятат от италианската 
организация Confindustria 
Преди дни в София беше организирана среща на малки и средни предприятия от България и Италия с подкрепата 
на организацията Confindustria Bulgaria, ICE - Агенция за подпомагане и интернационализация на италианските 
предприятия в чужбина, Уникредит Булбанк и "Дженерали България". Организацията Confindustriа Italia обединява 
големи, малки и средни предприятия от всички области на икономиката. В рамките на форума бяха застъпени 
теми като възможността за италиански инвестиции в България, бизнес климата у нас, партньорството между 
компании от двете държави и на предприемачите от тях. Събитието беше в рамките на проект "Италиански 
фестивал", който се организира през юни в София. За възможностите на малките и средните компании, 
проблемите пред тях и възможното им решение разговаряме с Винченцо Боча - вицепрезидент на Confindustria 
Italia, и Джовани Саки, директор на службата за координация на услугите за популяризиране на Италия към ICE. 
Машиностроенето и хранителната промишленост дават добри възможности за малките и средните 
компании. 
Какви са перспективите за развитие на предприемачеството в България, като имате предвид, че малките и 
средните предприятия най-много пострадаха от кризата и възстановяването им е доста трудно? 
 
Винченцо Боча: 
Ситуацията е доста сложна, но България има възможност да се разглежда като платформа за навлизане в региона и 
възможност за насърчаване на италианските компании да стъпят на чужди пазари, включително това може да са 
малки и средни предприятия. По тази логика реципрочни действия могат да правят и българските малки и средни 

http://www.capital.bg/biznes/2013/06/17/2083981_djovani_saki_i_vinchenco_bocha_ne_moje_da_ima/
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компании. Пояснявам - не става въпрос за съперничество и просто отношения на хора, които се занимават с внос-
износ, а отношения и логика на партньори. 
Кои сектори са подходящи за започване на бизнес с малко и средно предприятие според вас?  
Джовани Саки: 
От изказванията по време на българско-италианската среща чухме, че машиностроенето продължава да бъде един от 
секторите, предоставящи широки възможности за партньорство. Друг сектор, който беше очертан - хранително-
вкусовата промишленост. Имам предвид цялата производствена верига от отглеждането до събирането на реколтата, 
през всички форми на обработка до крайния продукт заедно със съпътстващите машини за целия цикъл от операции. 
Третият сектор, който може да заинтересува малките и средните предприемачи, това са иновативните технологии. 
Знаем, че това е сектор, който се ползва с особеното внимание на правителствата на нашите две държави, а също 
така и на Европейския съюз, който има много оперативни програми за подкрепата му. Така че създаването на 
технологични паркове и иновационни предприятия е една добра бизнес ниша. Това беше и темата на семинара, 
който проведохме преди няколко дни заедно с учени от Българската академия на науките и италиански 
предприемачи. Така че добре дошли са всякакви нови технологии и иновации във всички сектори на производството. 
Кои са спасителните мерки, които малките и средните предприятия могат да предприемат, за да устоят на 
кризата? 
В.Б.: Както и преди съм отбелязвал - по-скоро те трябва не да устояват, а да реагират, да се противопоставят. Именно 
това вече е въпрос на икономическа култура и подход към проблема. Второто изискване е естествено те да постигнат 
превъзходни резултати във всички аспекти на фирменото управление - било на макрониво, било при всяко едно по-
дребно решение. Третата спасителна мярка е да се разглежда целият свят като един глобален пазар, защото данните 
показват ръст именно на този, световния пазар. 
Бихте ли направили сравнение между малки и средни предприятия в България и Италия? По какво си приличат и 
по какво се различават? 
Дж. С.: 
Структурата на италианското и на българското предприемачество е много сходна - над 90% от предприятията в 
Италия имат по-малко от 100 души наета работна ръка. Същото е и в България - това е нещото, по което си 
приличаме. По време на престоя ми тук, продължил две години и половина, научих, че както при нас, така и при вас 
колегите предприемачи като цяло имат една много висока култура на уважение към труда. Нещо, в което явно са 
възпитани и което е част от националната ни култура. Това е голям плюс при правенето на бизнес. Както посочи и 
вицепрезидентът Боча - светът трябва да се разглежда като глобален пазар и фирмите да реагират на 
предизвикателството на този пазар. Това е нещото, което трябва да имат и италианските, и българските предприятия 
- усещането и разбирането за тази глобална реалност. 
През последните години банките отделят много ресурс за финансиране на малки и средни предприятия. В 
същото време се оплакват, че нямат достатъчно добри проекти, които да финансират, а на предприятията им 
липсва ресурс за инвестиции. Откъде идва това разминаване, къде е проблемът? 
В.Б.: 
Истината е някъде по средата. Предприятията трябва да се научат не само да произвеждат една качествена 
завършена продукция. Трябва да се научат да водят градивен диалог с финансовите институции, да представят 
устойчиви и прозрачни проекти. От друга страна, банките трябва да се научат да оценяват не само количествено, но и 
качествено направените проекти. Това е единственият възможен път, защото не съществува икономическа система, 
състояща се от силни банки и слабо производство. Така че в интерес е и на банките, и на предприятията, и на 
европейската икономика да се укрепят малките и средните фирми и отношенията им с банките. Как може да стане 
това – да се отдели специално внимание и да се осъществява стъпка по стъпка политика на растеж. 
Как държавата може да помогне на малките и средните предприятия? 
В.Б: 
Държавата трябва последователно да приема европейските директиви. Европа вече успя да проумее каква е ролята 
на малките и средните предприятия като гарант на социално единение и растеж. Трябва отново да вдъхнем 
индустриалната душа на Европа, да посветим специално внимание на реалния сектор, като при това се въведат 
облекчения и да се инвестира голям капитал именно в него. Така ще можем да съградим една Европа на знанието. 
Тоест да не сме само вносители, а и производители? 
Да, вносители, но и производители. Другият важен – макар и малки, да растем и да ставаме по-големи. Това става 
само с обединение на усилията и динамично развитие на избраните от Европа методи. 
Какъв е делът на малките и средните предприятия в икономиката на Италия? 
Дж.С.: 
Те дават работа на 80.3% от заетите в Италия, като само тези в категорията микро- и малки фирми осигуряват 68% от 
работните места в страната. Това показват данните на Евростат. 
Колко голямо е влиянието на МСП при вземането на важни решения в различни области – например при храни, 
земеделие, технологии? 
Дж. С.: 
В Италия има една подробност – в нашата икономика са застъпени много сектори – по-познати в чужбина са 
металообработващата промишленост, модата, машиностроенето. Но също така сме страна  лидер и в редица други 
отрасли. Предизвикателството пред Италия е към крайния продукт да се добавят и услугите – например обслужване 
след продажбата. Така че ние сигнализираме на италианското правителство, че всички сме изправени пред 
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предизвикателството да се повиши конкурентоспособността, включително и по този начин, със следсервизно 
обслужване. Като политика в индустрията ние гледаме не предпочитание към сектори и фирми и липса на 
приоритети, а положението й като цяло. Целта ни е общата политика в областта на икономическото развитие да 
помогне за откриване и развитие на пунктовете, предлагащи възможност за най-голямо развитие. 
 
Вестник Труд 
 
√ 485 души са обезщетени за фалит на работодател 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2068226 
Едва 485 работници от 47 фирми са получили през 2012 г. обезщетения от НОИ заради това, че фирмата им е 
фалирала. Броят им е намалял почти наполовина спрямо 2011 г. По закон право на такива вземания имат 
служителите, които са били на трудов договор с работодателя към момента на откриването на производство по 
несъстоятелност. Другата възможност за получаване на обезщетение е, ако контрактът им е бил прекратен не по-
рано от 3 месеца преди вписването на фалита в Търговския регистър. 
Средният размер на вземането през 2012 г. е бил 1702 лв. Сумата е равна на последните 3 начислени, но неизплатени 
месечни заплати в последните 6 месеца, преди фирмата да изпадне в несъстоятелност. Максималното обезщетение 
е 3000 лева. 
От НОИ отбелязват, че “доста голям процент от фирмите, за които е вписана несъстоятелност, не могат да покрият 
изискванията, необходими за изплащане на гарантирани вземания за работниците им”. По закон работодателят 
трябва да е осъществявал дейност най-малко 6 месеца преди началната дата на неплатежоспособността. Поради 
неизпълнението на това условие през 2012 г. на 100 души е било отказано да получат пари. Поради малкия брой 
обезщетени работници фондът, от който се изплащат сумите, е приключил 2012 г. с 8,2 млн. лв. излишък. 
 
√ Пишат наново Закона за водите 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2068261 
Законът за водите, в който се предвиждаше окрупняване на ВиК операторите в страната, е изтеглен от Народното 
събрание и ще се преработва. Това съобщи вчера регионалната министърка Десислава Терзиева. Проектът, внесен 
при управлението на ГЕРБ, така и не бе приет от предходния парламент. 
“В момента сме направили работна група с екоминистерството и обсъждаме закона”, посочи по време на 
конференция за водния сектор Терзиева, като отказа повече подробности. Тя отбеляза, че в сектора са необходими 
спешни мерки, за да не се влошат допълнително инфраструктурата и качеството на услугите. 
Междувременно по проект, финансиран от оперативна програма “Околна среда”, бяха отпуснати 16 млн. лв., за да се 
подготвят подзаконовите нормативни документи, но по действащия в момента закон. Наредбите и правилниците са 
наполовина написани, бе отчетено вчера. Участници в конференцията обаче изтъкнаха, че ако законът не мине през 
парламента, целият този труд ще излезе безсмислен. 
 
√ Инвестициите се свиха наполовина  
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2068071 
Преките чужди инвестиции са се свили с около 60%, сочат предварителните данни на БНБ за първите четири месеца 
на годината. 
От 1,07 млрд. евро за периода януари-април 2012 г. те са намалели до 409 млн. евро, което е спад с около 660 млн. 
евро, или над 60%. Данните на практика обаче не са сравними, защото числата за м.г. са ревизирани, докато тези за 
2013 г. са предварителни. Практиката показва, че при ревизия стойностите на чуждестранните вложения у нас често 
се повишават в пъти. Например предварително обявените за първото тримесечие на 2012 г. преки чужди инвестиции 
у нас бяха 237 млн. евро, а впоследствие бяха ревизирани до 673 млн. евро. 
Очакванията на финансовото министерство са т.г. да има дори известен ръст на инвестициите в сравнение с 2012 г. От 
около 1,5 млрд. евро те би трябвало да се повишат до около 1,73 млрд. евро, което е ръст с 15%. Тази прогноза обаче 
не отчита усложнената обществено-политическа обстановка, която може да повлияе негативно на желанието на 
чуждия бизнес да инвестира у нас. 
Постъпленията от инвестиции на чужденци в недвижими имоти в България според предварителните данни за 
първите четири месеца на годината възлизат на 37 млн. евро при 69 млн. евро за същия период на 2012 г. 
Държавата, от която България успява да привлече най-много преки инвестиции, продължава да е Холандия с 245 
млн. евро за първите четири месеца. До голяма степен обаче паричните потоци преминават през Холандия чисто 
формално заради облекчения юридически режим за движението на капиталите. На второ и трето място по обем на 
инвестициите у нас са Чехия и Русия съответно с 62 млн. евро и 37 млн. евро. Най-големите отрицателни потоци са 
регистрирани към Германия - 33 млн. евро. 
Дефицитът по търговското салдо значително се е свил през първите четири месеца, сочат още данните на БНБ. От 1,4 
млрд. евро за периода януари-април 2012 г. той е намалял до 650 млн. евро за същия период на т.г. 
Паричните трансфери от гастарбайтерите остават на нивото от м.г. - 267 млн. евро. Това значи, че българите, 
постоянно живеещи в чужбина, превеждат на роднините си у нас средно по 67 млн. евро на месец. 
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Вестник Стандарт 
 
√ Данъчни засичат заплати от чужбина 
http://www.standartnews.com/biznes-biznes/danachni_zasichat_zaplati_ot_chuzhbina-192827.html 
София. Родните данъчни ще имат информация за доходите от заплати, застраховки и пенсии, които български 
граждани получават в страните от ЕС. Така рязко ще се ограничат възможностите за укриване на данъци. От 2015 г. 
драстично ще се разшири информацията, която данъчните администрации на държавите от ЕС автоматично си 
обменят, гласи съобщения на Европейската комисия. Националната агенция за приходи ще получава от данъчните на 
всички страни от ЕС информация за доходите на българи от сделки с имоти, заплати, управление на фирми и 
застраховки "Живот". В момента данъчните си разменят информация само за доходите от лихви. Европейската 
комисия планира да разшири още обхвата на информацията, която се обменя. 
Предвижда се това да засегне и доходите от дивиденти, капиталови доходи, други финансови приходи и баланси по 
сметки, съобщава официалния сайт на ЕК. Например, ако българин работи няколко месеца в Германия и получава 
заплата там, немската администрация ще изпрати данните за доходите му до данъчните в България. Te от своя страна 
лесно ще проверят дали българинът е включил доходите си от Германия в годишната си данъчна декларация, която 
трябва да подаде у нас, за да плати данъци в страната. Ако човек живее повече от половин година в България, трябва 
да подаде данъчна декларация тук, без значение откъде идват доходите му. А с промените, ако човек се опита да 
скрие доходите си и да не плати данъци нито в България, нито в Германия, веднага ще бъде заловен от данъчните. 
 
√ Седем стъпки за по-евтин ток  
http://www.standartnews.com/biznes-biznes/sedem_stapki_za_poevtin_tok-192838.html 
София. На четвъртия ден от масовите протести в България управляващите обещаха с 5% по-евтин ток от 1 юли. Още 
утре кабинетът ще внесе в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) нов модел за 
ценообразуване на електроенергията, който да доведе до намаляване цената на тока за бита и за бизнеса, съобщи 
министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев. Проектът ще се задвижи по бързата писта - 
обсъждането в обществения съвет и вкарването в пленарна зала ще стане още тази седмица. "Ако бъде гласуван от 
всички партии, по-евтиният ток с до 5% ще е в сила от 1 юли", категоричен бе министърът. Той посочи 7 конкретни 
мерки, които ще доведат до намалението: 
1. Намаляване на студения резерв, за който Националната електрическа компания (НЕК) и Енергийният системен 
оператор (ЕСО) плащат предимно на ТЕЦ-овете. Това ще стане чрез провеждане на търгове между централите по 
пределна цена, определена от ДКЕВР. В момента наистина много мощности се поддържат като студен резерв и им се 
плаща за това, че не работят, но седят в готовност да се включат. Което пък се калкулира в цената на тока, а в крайна 
сметка и във фактурите ни за ток, обясняват експерти. 
2. Да не се изкупува цялата произведена ел.енергия от т.нар. заводски централи по преференциални цени, както 
повеляват евродирективите. След това за собствените си нужди предприятията купуват по-евтина енергия и така 
пазарът се изкривява. Според Стойнев тези заводи трябва да ползват за своите нужди тока от вътрешните си малки 
централи и само след покриване на потреблението да продават остатъка. 
3. Енергийните дружества по цялата верига да намалят печалбите си чрез промяна на действащите норми на 
възвръщаемостта. Освен на държавните дружества ще се оптимизира и печалбата на Електроразпределителните 
предприятия (ЕРП), обясни Стойнев. 
4. Ще бъдат намалени и отчисленията от разходи на ЕРП-тата, включително и признатите загуби. 
5. Оптимизиране на всички разходи на дружествата, които имат участие в крайните цени на тока - производители, 
преносни предприятия, доставчици на енергия. Предложението буди известни съмнения сред някои експерти 
доколко би било възможно при всяка компания по веригата. Въпреки това обаче мнозина са на мнение, че на доста 
места има раздути разходи, които могат да се оптимизират. 
6. Създаване на възможности за увеличаване на износа на ток чрез намаляване на такса пренос. По този начин 
електроцентралите ще могат да работят нормално, а част от тежестите ще се поемат от клиенти в чужбина, обясняват 
специалистите. 
7. Приходите от продажба на въглеродни емисии да се използват за намаляване на цената на произведената енергия 
от ВЕИ. Идеята не е нова. Още преди месеци редица експерти в бранша лансираха идеята парите, които държавата 
получава от продажба на квоти за въглероден диоксид, да отиват в специален фонд. Той от своя страна да поеме част 
от преференциалните цени, на които се изкупува токът от вятър, слънце, вода и биомаса, по този начин да се намали 
зелената добавка, а така и крайната цена за потребителите. 
"Намаляването на цената няма да е само за бита, но и за бизнеса. Така ние ще запазим конкурентоспособността на 
българската икономика", подчерта Стойнев. Той обясни, че евтиният ток от АЕЦ "Козлодуй" и държавната ТЕЦ 2 вече 
ще влиза в енергийния микс. "Когато отпушим износа, евтиният ток ще остане за българските потребители и за 
инвеститорите у нас - български и чужди", каза Стойнев. 
Идеята за намаление на цената на тока безспорно е добра новина за българите. Коментарите обаче са разнопосочни. 
Тъй като се засягат и много интереси, за което предупреди и министър Стойнев. Мерките трябва да се направят 
много внимателно, за да не разклатят още сигурността на системата. Например орязването на признатите разходи за 
инвестиции на ЕСО, ЕРП-тата и електроцентралите може да доведе до повишаване на авариите. 
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