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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Ваня Нушева: Дискусиите за промени в избирателната система да са експертно базирани   
http://bnr.bg/sites/horizont/Shows/Current/12plus3/society/Bulgaria/Pages/velev_nusheva2606.aspx 
Изборното законодателство и Законът за политическите партии очевидно трябва да бъдат променени, защото 
провеждането на незабавни избори по старите правила, със старите участници, защото нови участници не сме 
идентифицирали, не може да доведе до по-различен резултат. Няма да се смени моделът, няма да се смени 
системата, а ще се сменят само хората в нея и ще продължат по старому. Възгласите и лозунгите "Избори до 
дупка" са абсолютно контрапродуктивни и безотговорни. Икономиката не може да работи при едно такова 
състояние на държавата, което ще доведе безспорно до задълбочаване на проблемите и до допълнително 
обедняване на хората. Това каза председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев в интервю за 
предаването "12+3". 
Малко се говори за изборите дали трябва да бъдат задължителни. Лично моя позиция е, че изборите трябва да 
бъдат задължителни. Това не е антидемократично. Много държави в ЕС имат такива разпоредби и при тях да се 
гласува е задължение. Чисто мажоритарната система води до двупартийна система, както е в САЩ. 
Пропорционалната система има едни недостатъци, мажоритарната – други. Има системи, които съчетават и 
двете – Германия, каза Велев. 
Много важно е да имаме коректна база данни, коректни избирателни списъци, ефективна администрация, която 
работи и прилага законодателството, облекчени условия за достъп на кандидатите до изборния процес, широк, 
равен и справедлив достъп до обществените медии на кандидатите – това са ключовите условия, към които би 
следвало депутатите да насочат вниманието си, каза Ваня Нушева от "Прозрачност без граници". 
"Прозрачност без граници" формулира две важни предложения – едното е, методиката за определяне на 
резултатите следва да е част от Изборния кодекс, за да внася яснота и предвидимост в изборния процес и другото 
важно е, елементът на корекция в дефицитите на съществуващата система е въвеждането на преференциален 
вот при сегашната пропорционална избирателна система. Дискусиите за промени в избирателната система, за 
ефекта от тези промени, следва да бъдат провеждани не само с участието на широк кръг граждански организации, 
бизнес, политически партии и т.н., а те задължително трябва да са експертно базирани дискусии, заяви 
Ваня Нушева.  
Цялото интервю с Ваня Нушева и с Васил Велев можете да чуете от звуковия файл. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Драгомир Стойнев: „Конкурентоспособност“ ще работи в полза на бизнеса 
http://www.standartnews.com/biznes-biznes/dragomir_stoynev_konkurentosposobnost_shte_raboti_v_polza_na_biznesa-
194013.html 
„За нас е от изключително значение оперативната програма „Конкурентоспособност" да работи в полза на бизнеса", 
това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на среща с Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. Той подчерта, че вече са изплатени задържаните 25 млн. лв. по договори, 
финансирани от оперативната програма. 
Министър Стойнев припомни, че правителството е предприело неотложни мерки за подобряване на бизнес средата в 
България. За икономиката е изключително важно разплащането на държавата към бизнеса да става в срок, каза още той. 
Концепцията за оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност", която ще действа в периода 2014 – 2020 г., 
ще бъде съгласувана с бизнеса, увери министър Стойнев. По неговите думи най-важната мярка за следващия програмен 
период е модернизацията на българското производство. Според председателя на управителния съвет на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Васил Велев бизнесът в страната има нужда от технологична модернизация, 
иновации, подкрепа за навлизане на нови пазари и подобряване на енергийната ефективност. Работодателите са на 
мнение, че в новата оперативна програма трябва да бъдат активно подпомагани дейности, които носят стабилни 
приходи за бизнеса, както и експортно ориентираните отрасли. Те декларираха пред министър Стойнев и загрижеността 
си по отношение необходимостта от регулиране на естествените монополи и преструктуриране на останалите. Това е и 
наш основен приоритет, каза в отговор министър Стойнев. 
Двете страни постигнаха съгласие за възобновяване дейността на Съвета за икономически растеж, където да бъдат 
дискутирани важни за развитието на бизнеса въпроси. 
По отношение на изготвянето на предварителна оценка за въздействието на нормативните актове, министър Стойнев бе 
категоричен, че такава практика трябва да съществува. Той подчерта, че такъв механизъм ще бъде изработен заедно с 
представители на бизнеса в страната, за да се намали административната тежест. По време на срещата двете страни 

http://bnr.bg/sites/horizont/Shows/Current/12plus3/society/Bulgaria/Pages/velev_nusheva2606.aspx
ftp://adminbnr.dev.bsh.bg/Horizont/Aktualni_2/2606velev_nusheva.mp3
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обявиха готовност за започване на диалог по Закона за обществените поръчки, които да направят процедурите по-
прозрачни. 
Министър Стойнев и представителите на Асоциацията на индустриалния капитал в България изразиха задоволството си 
от конструктивния разговор и подкрепата на работодателите за предприеманите от правителството мерки за 
възстановяване на икономиката. 
 
investor.bg 
 
√ Бизнесът очаква значително увеличение на авансовите плащания по европроектите 
http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/biznesyt-ochakva-znachitelno-uvelichenie-na-avansovite-plashtaniia-po-
evroproektite,153321/ 
В новата оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” (2014-2020) трябва да бъдат активно подпомагани 
дейности, които носят стабилни приходи за бизнеса, както и експортно ориентираните отрасли. Това е мнението на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България, изразено от председателя Васил Велев по време на среща с 
министъра на икономиката Драгомир Стойнев, съобщават от бизнес организацията. 
Според Велев бизнесът има нужда от технологична модернизация, иновации, подкрепа за навлизане на нови пазари и 
подобряване на енергийната ефективност. Работодателите са на мнение, че в новия програмен период следва да се 
използват схемите, които са най-работещи за бизнеса, а именно „Технологична модернизация“ и „Иновации“. 
„За да може да има максимална ефективност от тази оперативна програма трябва да се преразгледат секторните 
ограничения за следващия програмен период. Сега са изключени сектори от икономиката, които са с висок потенциал и 
в които имаме сравнителни предимства“, посочи Велев. 
Като добро решение бизнесът вижда увеличението на авансовите плащания по проектите от 20% до 65% от стойността 
на безвъзмездната финансова помощ. Проблем обаче остават изискуемите банковите гаранции, непосилни за по-
голямата част от малкия и среден бизнес. 
Концепцията за новата оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност” (2014- 2020) ще бъде съгласувана с 
бизнеса, увери от своя странаДрагомир Стойнев. По негови думи най-важната мярка за следващия програмен период е 
модернизацията на българското производство. 
Бизнесът декларира пред министъра и загриженост за необходимостта от регулиране на естествените монополи и 
преструктуриране на останалите. 
По отношение на изготвянето на предварителна оценка за въздействието на нормативните актове, министър Стойнев бе 
категоричен, че такава практика трябва да съществува. Той подчерта, че такъв механизъм ще бъде изработен заедно с 
представители на бизнеса в страната, за да се намали административната тежест. По време на срещата двете страни 
обявиха готовност за започване на диалог по Закона за обществените поръчки, които да направят процедурите по-
прозрачни. 
 
inews.bg 
 
√ Изплатиха задържаните 25 млн. лв. по ОП "Конкурентоспособност" 
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%98%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0
%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-25-
%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-%D0%BF%D0%BE-%D0%9E%D0%9F-
%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D
0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-_l.a_c.382_i.300699.html 
За нас е от изключително значение оперативната програма "Конкурентоспособност" да работи в полза на бизнеса. Това 
каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на среща с Асоциацията на индустриалния 
капитал в България. Той подчерта, че вече са изплатени задържаните 25 млн. лв. по договори, финансирани от 
оперативната програма. Министър Стойнев припомни, че правителството е предприело неотложни мерки за 
подобряване на бизнес средата в България. 
"За икономиката е изключително важно разплащането на държавата към бизнеса да става в срок", каза още той. 
Концепцията за оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност”, която ще действа в периода 2014–2020 г., 
ще бъде съгласувана с бизнеса. По думи на министъра най-важната мярка за следващия програмен период е 
модернизацията на българското производство. 
Според председателя на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев 
бизнесът в страната има нужда от технологична модернизация, иновации, подкрепа за навлизане на нови пазари и 
подобряване на енергийната ефективност. 
Работодателите са на мнение, че в новата оперативна програма трябва да бъдат активно подпомагани дейности, които 
носят стабилни приходи за бизнеса, както и експортно ориентираните отрасли. 
Те декларираха пред министър Стойнев и загрижеността си по отношение необходимостта от регулиране на 
естествените монополи и преструктуриране на останалите. "Това е и наш основен приоритет", каза в отговор министър 
Стойнев. Двете страни постигнаха съгласие за възобновяване дейността на Съвета за икономически растеж, където да 
бъдат дискутирани важни за развитието на бизнеса въпроси. 
По отношение на изготвянето на предварителна оценка за въздействието на нормативните актове, министър Стойнев бе 
категоричен, че такава практика трябва да съществува. Той подчерта, че такъв механизъм ще бъде изработен заедно с 
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http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%98%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-25-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-%D0%BF%D0%BE-%D0%9E%D0%9F-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-_l.a_c.382_i.300699.html
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%98%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-25-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-%D0%BF%D0%BE-%D0%9E%D0%9F-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-_l.a_c.382_i.300699.html
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%98%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-25-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-%D0%BF%D0%BE-%D0%9E%D0%9F-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-_l.a_c.382_i.300699.html
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представители на бизнеса в страната, за да се намали административната тежест. По време на срещата двете страни 
обявиха готовност за започване на диалог по Закона за обществените поръчки, които да направят процедурите по-
прозрачни. 
 
bulgariautre.bg 
 
√ Важно разплащането на държавата към бизнеса да става в срок, заяви Стойнев 
http://www.bulgariautre.bg/2013/06/26/174151-
vazhno_razplashtaneto_na_durzhavata_kum_biznesa_da_stava_v_srok_zayavi_stoynev 
Най-важната мярка за следващия програмен период е модернизацията на българското производство 
За нас е от изключително значение Oперативната програма "Конкурентоспособност" да работи в полза на бизнеса. Това 
каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на среща с Асоциацията на индустриалния 
капитал в България, съобщиха от МИЕ. 
Той подчерта, че вече са изплатени задържаните 25 млн. лв. по договори, финансирани от програмата. 
За икономиката е изключително важно разплащането на държавата към бизнеса да става в срок, каза още Стойнев. Той 
припомни и неотложните мерки за подобряване на бизнес средата в България, предложени от правителството. 
Концепцията за "Иновации и конкурентоспособност", която ще действа в периода 2014 – 2020 г., ще бъде съгласувана с 
бизнеса, увери министърът. По думите му - най-важната мярка за следващия програмен период е модернизацията на 
българското производство. 
Според председателя на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев 
бизнесът в страната има нужда от технологична модернизация, иновации, подкрепа за навлизане на нови пазари и 
подобряване на енергийната ефективност. 
Работодателите са на мнение, че в новата оперативна програма трябва да бъдат подпомагани дейности, които носят 
стабилни приходи за бизнеса, както и експортно ориентираните отрасли. Те са загрижени и за необходимостта от 
регулиране на естествените монополи и преструктуриране на останалите. 
Това е и наш основен приоритет, каза в отговор Стойнев. 
По отношение на изготвянето на предварителна оценка за въздействието на нормативните актове, енергийният 
министър бе категоричен, че такава практика трябва да съществува. Той подчерта, че такъв механизъм ще бъде 
изработен заедно с представители на бизнеса в страната, за да се намали административната тежест. 
Двете страни постигнаха съгласие за възобновяване дейността на Съвета за икономически растеж, където да бъдат 
дискутирани важни за развитието на бизнеса въпроси. Те са готови да започнат и диалог по Закона за обществените 
поръчки, които да направят процедурите по-прозрачни. 
 
lev.bg 
 
√ Стойнев: Оперативна програма "Конкурентоспособност" ще работи в полза на бизнеса 
http://lev.bg/view_article.php?article_id=72689 
За нас е от изключително значение оперативната програма "Конкурентоспособност" да работи в полза на бизнеса. Това е 
казал министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, цитиран от пресцентъра на ведомството, по време 
на среща с Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Той е подчертал, че вече са изплатени задържаните 25 млн. лв. по договори, финансирани от оперативната програма. 
Министър Стойнев е припомнил, че правителството е предприело неотложни мерки за подобряване на бизнес средата в 
България. За икономиката е изключително важно разплащането на държавата към бизнеса да става в срок, е казал още 
той. 
Концепцията за оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност", която ще действа в периода 2014 - 2020 г., 
ще бъде съгласувана с бизнеса, е уверил министър Стойнев. По неговите думи най-важната мярка за следващия 
програмен период е модернизацията на българското производство. 
Според председателя на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев 
бизнесът в страната има нужда от технологична модернизация, иновации, подкрепа за навлизане на нови пазари и 
подобряване на енергийната ефективност. Работодателите са на мнение, че в новата оперативна програма трябва да 
бъдат активно подпомагани дейности, които носят стабилни приходи за бизнеса, както и експортно ориентираните 
отрасли. Те са декларирали пред министър Стойнев и загрижеността си по отношение необходимостта от регулиране на 
естествените монополи и преструктуриране на останалите. Това е и наш основен приоритет, е казал министър Стойнев. 
Двете страни са постигнали съгласие за възобновяване дейността на Съвета за икономически растеж, където да бъдат 
дискутирани важни за развитието на бизнеса въпроси. По отношение на изготвянето на предварителна оценка за 
въздействието на нормативните актове, министър Стойнев е бил категоричен, че такава практика трябва да съществува. 
По време на срещата двете страни са обявили готовност за започване на диалог по Закона за обществените поръчки, 
които да направят процедурите по-прозрачни. 

http://www.bulgariautre.bg/2013/06/26/174151-vazhno_razplashtaneto_na_durzhavata_kum_biznesa_da_stava_v_srok_zayavi_stoynev
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economic.bg 
 
√ Бизнесът се нуждае от модернизация и иновации 
http://economic.bg/news/20913/1/1/Biznesut-se-nujdae-ot-modernizaciya-i-inovacii.html 
Бизнесът в България се нуждае от технологична модернизация, иновации и подкрепа за навлизане на нови пазари. 
Трябва да се подобри и енергийната ефективност. Това каза председателят на управителния съвет на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев по време на среща на работодателската организация с министъра 
на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев. 
От своя страна Стойнев обеща на работодателите, че концепцията за оперативната програма "Иновации и 
конкурентоспособност", която ще действа в периода 2014-2020 г., ще бъде съгласувана с бизнеса. "Най-важната мярка за 
следващия програмен период е модернизацията на българското производство", добави министърът. 
Според работодателите в новата оперативна програма трябва да бъдат активно подпомагани дейности, които носят 
стабилни приходи за бизнеса. Предприемачите поискаха и подкрепа за експортно ориентираните отрасли. 
"За нас е от изключително значение оперативната програма "Конкурентоспособност" да работи в полза на бизнеса. Вече 
са изплатени задържаните 25 млн. лв. по договори, финансирани от оперативната програма", коментира Драгомир 
Стойнев. По думите му правителството е предприело неотложни мерки за подобряване на бизнес средата в България. 
"За икономиката е изключително важно разплащането на държавата към бизнеса да става в срок", каза още Стойнев. 
Бизнесът припомни и необходимостта от регулиране на естествените монополи и преструктуриране на останалите. Това 
е и наш основен приоритет, каза в отговор Драгомир Стойнев. 
 
3e-news.net 
 
√ По-лесен достъп до парите по ОП "Конкурентоспособност" поиска бизнесът 
http://3e-news.net/show/33252_po-
lesen%20dostyp%20do%20parite%20po%20op%20konkurentosposobnost%20poiska%20biznesyt_bg/ 
Увеличението на авансовите плащания по проектите от 20% до 65% от стойността на безвъзмездната финансова 
помощ е добро решение, но остава проблемът с изискуемите банковите гаранции, непосилни за по-голямата част 
от малките и средните фирми, заявиха АИКБ на среща с икономическия министър Драгомир Стойнев 
За нас е от изключително значение оперативната програма "Конкурентоспособност" да работи в полза на бизнеса. Това 
каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на среща с Асоциацията на индустриалния 
капитал в България /АИКБ/. Той подчерта, че вече са изплатени задържаните 25 млн. лв. по договори, финансирани от 
оперативната програма. Министър Стойнев припомни, че правителството е предприело неотложни мерки за 
подобряване на бизнес средата в България. За икономиката е изключително важно разплащането на държавата към 
бизнеса да става в срок, каза още той.  
Председателят на управителния съвет на АИКБ Васил Велев представи на министър Стойнев мерките, които предлага 
организацията за постигане на по-добри условия за правене на бизнес в България.  Очакванията на бизнеса са за 
запазване на макроикономическата стабилност и намаляване на административната тежест пред бизнеса, заяви Велев.  
Гарантиране на ефективен контрол над дружества с монополно положение на пазара, произтичащо от държавна 
регулация, са част от другите предложения на ръководството на АИКБ. Работодателите настояват монополните 
доставчици на обществени услуги да разкриват публично информацията, както това правят листваните на борсата 
компании. Беше обсъдено и разходването на средствата по Оперативна програма "Конкурентоспособност", за които сега 
има пречка да бъдат усвоявани, поради неефективността и усложнената нормативна уредба на настоящите отворени 
процедури по програмата.  
Концепцията за оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност", която ще действа в периода 2014 – 2020 г., 
ще бъде съгласувана с бизнеса, увери министър Стойнев. По неговите думи най-важната мярка за следващия програмен 
период е модернизацията на българското производство.  
Бизнесът в страната има нужда от технологична модернизация, иновации, подкрепа за навлизане на нови пазари и 
подобряване на енергийната ефективност, заяви Велев. Работодателите са на мнение, че в новата оперативна програма 
трябва да бъдат активно подпомагани дейности, които носят стабилни приходи за бизнеса, както и експортно 
ориентираните отрасли. Васил Велев призова да се използват и употребяват средствата по схемите, които са най-
работещи за бизнеса, а именно "Технологична модернизация" и "Иновации". За да може да има максимална 
ефективност от тази Оперативна програма трябва да се преразгледат секторните ограничения за следващия програмен 
период, тъй като в проекта са изключени сектори от икономиката, които са с висок потенциал и в които имаме 
сравнителни предимства.  
Като добро решение бе отбелязано увеличението на авансовите плащания по проектите от 20% до 65% от стойността на 
безвъзмездната финансова помощ, но остава проблемът с изискуемите банковите гаранции, непосилни за по-голямата 
част от малкия и среден бизнес. Също така част от предложенията са да се подкрепи бизнесът за навлизане на нови 
пазари, като участието в международни изложения, панаири, активизиране работата на съветниците по търговско-
икономическите въпроси към посолствата и др. 
От бизнеса изразиха безпокойство, че промените в ценообразуването на ел. енергия ще доведат до значително 
покачване на цената за индустрията. Министър Стойнев увери присъстващите, че целта е да се запази цената за бизнеса 
и намали за домакинствата.  
Двете страни постигнаха съгласие за възобновяване дейността на Съвета за икономически растеж, където да бъдат 

http://economic.bg/news/20913/1/1/Biznesut-se-nujdae-ot-modernizaciya-i-inovacii.html
http://3e-news.net/show/33252_po-lesen%20dostyp%20do%20parite%20po%20op%20konkurentosposobnost%20poiska%20biznesyt_bg/
http://3e-news.net/show/33252_po-lesen%20dostyp%20do%20parite%20po%20op%20konkurentosposobnost%20poiska%20biznesyt_bg/
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дискутирани важни за развитието на бизнеса въпроси. По отношение на изготвянето на предварителна оценка за 
въздействието на нормативните актове, министър Стойнев бе категоричен, че такава практика трябва да съществува. Той 
подчерта, че такъв механизъм ще бъде изработен заедно с представители на бизнеса в страната, за да се намали 
административната тежест.  
По време на срещата двете страни обявиха готовност за започване на диалог по Закона за обществените поръчки, които 
да направят процедурите по-прозрачни.  
 
mi.government.bg 
 
√ Драгомир Стойнев: "Конкурентоспособност" ще работи в полза на бизнеса 
http://www.mi.government.bg/bg/news/Dragomir+Stoinev%3A+%22Konkurentosposobnost%22+shte+raboti+v+polza+na+bizn
esa-1220.html 
За нас е от изключително значение оперативната програма "Конкурентоспособност" да работи в полза на бизнеса. Това 
каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на среща с Асоциацията на индустриалния 
капитал в България. Той подчерта, че вече са изплатени задържаните 25 млн. лв. по договори, финансирани от 
оперативната програма. Министър Стойнев припомни, че правителството е предприело неотложни мерки за 
подобряване на бизнес средата в България. За икономиката е изключително важно разплащането на държавата към 
бизнеса да става в срок, каза още той. 
Концепцията за оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност", която ще действа в периода 2014-2020 г., 
ще бъде съгласувана с бизнеса, увери министър Стойнев. По неговите думи най-важната мярка за следващия програмен 
период е модернизацията на българското производство. Според председателя на управителния съвет на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Васил Велев бизнесът в страната има нужда от технологична модернизация, 
иновации, подкрепа за навлизане на нови пазари и подобряване на енергийната ефективност. Работодателите са на 
мнение, че в новата оперативна програма трябва да бъдат активно подпомагани дейности, които носят стабилни 
приходи за бизнеса, както и експортно ориентираните отрасли. Те декларираха пред министър Стойнев изагрижеността 
си по отношение необходимостта от регулиране на естествените монополи и преструктурир ане на останалите. Това е и 
наш основен приоритет, каза в отговор министър Стойнев. Двете страни постигнаха съгласие за възобновяване 
дейността на Съвета за икономически растеж, където да бъдат дискутирани важни за развитието на бизнеса въпроси. 
По отношение на изготвянето на предварителна оценка за въздействието на нормативните актове, министър Стойнев бе 
категоричен, че такава практика трябва да съществува. Той подчерта, че такъв механизъм ще бъде изработен заедно с 
представители на бизнеса в страната, за да се намали административната тежест. По време на срещата двете страни 
обявиха готовност за започване на диалог по Закона за обществените поръчки, които да направят процедурите по-
прозрачни. 
Министър Стойнев и представителите на Асоциацията на индустриалния капитал в България изразиха задоволството си 
от конструктивния разговор и подкрепата на работодателите за предприеманите от правителството мерки за 
възстановяване на икономиката. 
 
new.sliven.net 
 
√ АИКБ обсъди с министъра на икономиката и енергетиката мерките за постигане на по-добри условия за правене на 
бизнес в България 
http://new.sliven.net/sys/news/index.php?id=113642 
АИКБ обсъди с министъра на икономиката и енергетиката мерките за постигане на по-добри условия за правене на 
бизнес в България и подобряване на икономическата ситуация в страната 
 Вчера, 25.06.2013 г., в Министерство на икономиката и енергетиката се проведе среща на ръководството на Асоциация 
на индустриалния капитал в България с министъра на икономиката и енергетиката г-н Драгомир Стойнев. 
Целта на срещата бе продължаването на сътрудничеството между АИКБ и министерството. Председателят на 
управителния съвет на АИКБ г-н Васил Велев представи на министър Стойнев мерките, които предлага АИКБ за постигане 
на по-добри условия за правене на бизнес в България. Г-н Велев подчерта, че очакванията на бизнеса са за запазване на 
макроикономическата стабилност и намаляване на административната тежест пред бизнеса. Гарантиране на ефективен 
контрол над дружества с монополно положение на пазара, произтичащо от държавна регулация, са част от другите 
предложения на ръководството на АИКБ. АИКБ настоява монополните доставчици на обществени услуги да разкриват 
публично информацията, както това правят листваните на борсата компании. 
Беше обсъдено и разходването на средствата по Оперативна програма “Конкурентоспособност”, за които сега има 
пречка да бъдат усвоявани, поради неефективността и усложнената нормативна уредба на настоящите отворени 
процедури по програмата. Г-н Велев призова да се използват и употребяват средствата по схемите, които са най-
работещи за бизнеса, а именно „Технологична модернизация“ и „Иновации“. За да може да има максимална 
ефективност от тази Оперативна програма трябва да се преразгледат секторните ограничения за следващия програмен 
период, т.к. в проекта са изключени сектори от икономиката, които са с висок потенциал и в които имаме сравнителни 
предимства. Като добро решение бе отбелязано увеличението на авансовите плащания по проектите от 20% до 65% от 
стойността на безвъзмездната финансова помощ, но остава проблема с изискуемите банковите гаранции, непосилни за 
по-голямата част от малкия и среден бизнес. 

http://www.mi.government.bg/bg/news/Dragomir+Stoinev%3A+%22Konkurentosposobnost%22+shte+raboti+v+polza+na+biznesa-1220.html
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Също така част от предложенията са да се подкрепи бизнеса за навлизане на нови пазари, като участието в 
международни изложения, панаири, активизиране работата на съветниците по търговско-икономическите въпроси към 
посолствата и др. 
Беше изразено безпокойство от страна на бизнеса, че промените в ценообразуването на ел. енергия ще доведат до 
значително покачване на цената за индустрията. Министър Стойнев увери присъстващите, че целта е да се запази цената 
за бизнеса и намали за домакинствата. 
Като най-представителна на национално равнище организация на работодателите и член на Съвета за икономически 
растеж, АИКБ настоя да се поднови активно работата на Съвета с оглед на намиране на удачни както за предприемачите, 
така и за държавата решения в насока на преодоляване на проблемите и създаване на по-добра среда за правене на 
бизнес в Република България. 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Класа 
√ 11-те страни от ЕС отложиха въвеждането на данък върху финансовите транзакции 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/233686_11-
%D1%82%D0%B5+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8+%D0%BE%D1%82+%D0%95%D0%A1+%D0%BE%D1%8
2%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%85%D0%B0+%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD
%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D0%BA+%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%85
%D1%83+%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%82%D1%80%
D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+ 
11-те страни от Европейския съюз (ЕС), които смятаха да въведат данък върху финансовите транзакции, имат сериозни 
разногладия и отложиха решението по въпроса. Въпросните 11 държави настояват ЕК да извърши всеобхватни реформи 
при сделките с акции, облигации и деривати, след като през октомври миналата година предложението за въвеждането 
на данък върху финансовите транзакции срещна яростната съпротива на много от страните-членки на ЕС, включително 
Великобритания, Дания и Швеция. Всички те бяха единодушни, че действието на данъка само в Европа, а не в целия 
свят, ще застраши конкурентоспособността на финансовата система на ЕС. 
11-те страни решиха на своя глава да ускорят преговорите за въвеждането му, възползвайки се от правото си, което 
позволява минимум девет страни да предлагат промени в икономиката на ЕС, без другите страни-членки да се намесват. 
Предложението на ЕК е транзакциите с акции да се облагат с данък от 0.1%, а тези с деривати – 0.01%. 
След серия от срещи, провели се тази година, 11-те страни не са постигнали съгласие относно конкретните предложения, 
които следва да отправят към ЕК. Те останаха разединени по основни въпроси, като това какъв ще бъде обхватът на 
данъка и как да се разпределят приходите от него, пише Wall Street Journal. 
Тези въпроси не намират отговор. Но изглежда, че консенсус може да бъде постигнат относно по-ограничения обхват на 
данъка върху сделките с акции, който много прилича на британския “гербов налог”, който се прилага само върху 
продажбата на акции на компании с място на дейност в страната. Всяка стъпка към намаляване обхвата на данъка ще 
намали приходите за финансово затруднените правителства. А тези приходи са ключовият мотив за въвеждането му. 
Тревожно е как данък върху сделките с държавни облигации ще се отрази на финансово затруднените страни и как това 
ще повлияе на достъпа им до кредитния пазар. 
ЕК се надяваше, че постъпленията от широкия данък ще бъдат 35 млрд. евро на година. Според анализаторите обаче 
тази цифра и сега изглежда доста оптимистична. Подобни данъци във Франция и Унгария донесоха много по-малко 
приходи за хазната в сравнение с очакваното.  
 
√ М. Драги: Паричната политика не създава растеж, само го подкрепя 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/233678_%D0%9C.+%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%3A+%D0%9F%D0%B
0%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%
D0%B0+%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%
D0%B5%D0%B6%2C+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE+%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%
B5%D0%BF%D1%8F 
Европейската централна банка (ЕЦБ) направи толкова, колко може, за да стабилизира финансовите пазари и да 
подкрепя икономиката в еврозоната, заяви председателят на ЕЦБ Марио Драги. По думите му, сега правителствата и 
парламентите трябва да направят всичко възможно, за да успеят да повишат потенциала за икономически растеж.  
Според Драги паричната политика не може да създаде реален икономически растеж. Ако растежът е в застой поради 
това, че икономиката не произвежда достатъчно, или защото фирмите са загубили своята конкурентоспособност, това е 
извън правомощията на централната банка, подчерта Драги. 
Той отново призова правителствата да окажат по-голяма подкрепа на растежа чрез провеждане на необходимите 
реформи. Те включват намаляване на бариерите за навлизане на нови компании и на младите хора в бизнеса, и 
премахване на тежести за бизнеса - като сложното данъчно и трудово законодателство или изкривената регулация. 
Реформите на пазара на труда са от съществено значение, смята Драги. 
Шефът на ЕЦБ посочи, че при основния “сценарий” се очаква постепенно икономическо възстановяване на еврозоната 
към края на годината. Президентът на ЕЦБ за пореден път отбеляза, че нивата на обмяна на еврото не представляват цел 
за политиката, провеждана от ЕЦБ. Все пак той допълни, че курса на еврото е важен за ценовата стабилност и за растежа 
в еврозоната.  
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