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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
Вестник Труд 
 
√ "Трейс" с награда за строител №1 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2104003 
"Трейс Груп Холд" беше отличена с награда за най-голяма фирма в сектор "Строителство" в годишната класация на в. 
"Капитал" "Капитал 100". Тя подрежда стоте най-големи по приходи български фирми за 2012 г. 
Приходите на "Трейс Груп Холд" през м.г. са 162,877 млн. лв., с което компанията заема 94-то място. В сравнение с 
класацията на "Капитал" за 2011 г. фирмата се е преместила с 8 позиции напред. Тогава е била на 102-ро място с оборот 
от 163,625 млн. лв., като пак е заемала позицията на най-голямо дружество в сектора. 
През 2012 г. "Трейс" завърши лот 2 на магистрала "Тракия" (Стара Загора - Нова Загора), разширението на софийското 
метро по бул. "Цариградско шосе" и бул. "Черни връх", както и част от дейностите по магистрала "Хемус" между 
Околовръстното шосе на София и Гара Яна. 
В момента компанията продължава работата по новия участък от метрото към летището, част от водния цикъл на София, 
западната дъга на Околовръстното, а в Сърбия започва строежа на участък от коридор №10. 
 
ngobg.info 
 
√ Ваня Нушева: Дискусиите за промени в избирателната система да са експертно базирани 
http://www.ngobg.info/bg/messages/8125-%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8F-
%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0-
%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-
%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B0.html 
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.  
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expert.bg 
 
√ ОП "Конкурентоспособност" ще работи в полза на бизнеса 
http://news.expert.bg/n429433 
От изключително значение за нас е Oперативната програма "Конкурентоспособност" да работи в полза на бизнеса, 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 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 
година, 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 
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. 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Труд 
 
√ Договориха бюджета на ЕС за 2014-2020 г. 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2103809 
Шефовете на Еврокомисията, Европарламента и ротационният председател на ЕС обявиха в четвъртък сутринта, часове 
преди срещата на върха на съюза, че е постигнат компромис по спорния проектобюджет за 2014-2020 г. 
Жозе Барозу, Мартин Шулц и ирландският премиер Енда Кени се обединиха около предложението на българския 
евродепутат от левицата Ивайло Калфин и германския му колега от ЕНП Раймер Бьоге. 
Благодарение на него предсрочно ще бъдат освободени 2,6 млрд. евро. Вместо за 7 години, те ще бъдат инвестирани за 
две, като разпределението по приоритети е следното: 2,1 млрд. евро за младежка безработица, 400 млн. евро за научни 
изследвания, 150 млн. евро за студентската програма "Еразъм" и 50 млн. евро за стимулиране на малки и средни 
предприятия. 
Отпадат ограниченията за прехвърляне на неизползвани бюджетни средства, което ще донесе допълнително 2,5 млрд. 
евро през 2014 и 2015 г. Те ще бъдат насочени към проекти за борба с младежката безработица. Таваните на 
прехвърляне на неизползвани средства след 2016 г. са значително завишени. 
Европарламентът получи и желаното задължително преразглеждане на европейския бюджет в края на 2016 г. В бъдеще 
дългосрочното бюджетно планиране ще се прави за 5, а не както досега за 7 години. 
До 9 юли т.г. страните - членки на ЕС, ще актуализират бюджета за тази година със допълнителни 7,3 млрд. евро, за да 
покрият неразплатени сметки по изпълнени европроекти. 
 
Вестник Класа 
 
√ A.T. Kearney прогнозира икономически ръст на България от 4,4 на сто годишно 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/233753_+A.T.+Kearney+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B
7%D0%B8%D1%80%D0%B0+%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA
%D0%B8+%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8
%D1%8F+%D0%BE%D1%82+4%2C4+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88
%D0%BD%D0%BE 
Според анализа на консултантската компания A.T. Kearney реалният потенциал на българската икономика е за постигане 
на годишен ръст от 4.4%, което е значително над прогнозирания от Световната банка потенциал от 1.2% за тази година и 
очакваните 3% растеж за 2015 година. 
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С добре планирани инвестиции в следващите седем години България може да забогатее до толкова, че размерът на 
брутния вътрешен продукт, разделен на глава от населението, да достигне до 12 хил. евро спрямо сегашните 1 164 евро 
на глава от населението. Прогнозата е на консултантската компания A.T. Kearney, представена от експерта Петър 
Бришимов по време на форум за перспективите пред страната, организиран от Българската агенция за инвестиции в 
четвъртък. 
Според А.T. Kearney ако се инвестира в приоритетни отрасли на икономиката, те биха могли да подобрят състоянието си 
до толкова, че да формират 33% от оборота в българската икономика до 2020 година. Източник на външни инвестиции 
би могъл да Бъде Китай, който през последните години постоянно увеличава износа на преки чуждестранни инвестиции, 
посочи Бришимов пред участниците на форума. 
Китайските пари биха могли да бъдат привлечени освен чрез стандартните методи за ухажване на ниво държава и 
институции и чрез по активно предлагане на туристическия ни продукт, чрез завързването на партньорства между 
университетите, по-активен културен обмен. 
"Фактът, че Китай е втората по големина икономика в света, която постоянно увеличава износа си на Преки 
чуждестранни инвестиции, за България означава, че трябва да се направят опити за привличането на тези потоци. Освен 
това Европейският съюз е най-големият икономически блок и китайските компании със сигурност ще търсят достъп до 
тези пазари", посочи Петър Бришимов. 
Той представи стратегия, наречена "Визия 2020", която очертава пътя, по който България би могла да догони 
европейските икономики. Тя отчита точа, че страната ни е изправена пред предизвикателства заради растящата средна 
класа, урбанизацията, намаляващата раждаемост, застаряващото население и по-голямата продължителност на живота. 
Това, че се увеличава средната класа ще доведе до по-голямо потребителско търсене. Проблемът със застаряването на 
населението ще натовари социалната система и ще повиши търсенето на здравни грижи. 
За да противодейства на тези негативни тенденции България трябва да следва стратегия за привличане на инвестиции, 
които да доведат до активизиране на икономиката в страната и генерирането на по-голямо богатство. 
Като първа стъпка в тази насока трябва да се увеличи делът на избраните индустрии, за които приоритетно ще се търсят 
инвестиции. Такива са електроника и електротехника, химическата промишленост, хранително вкусовата промишленост 
и земеделието, транспортното оборудване и машиностроенето, транспортът и логистиката, информационните и 
комуникационни технологии, outsorsing, здравеопазването и фармацията. 
Следващата стъпка е да се осигурят стимули за инвеститорите. Чрез въпросник, изпратен до потенциални инвеститори, 
от консултантската компания са стигнали до извода, че правителството би могло да предостави допълнителни стимули, с 
които да привлича инвестиции. Тези стимули биха могли да бъдат не само финансови под формата на субсидии, но и 
подкрепа за обучение на кадри, сътрудничество между правителство и университети, браншови организации, които 
биха подпомогнали растежа. 
Третата стъпка е привличането на студенти от чужбина. Към момента се предполага, че броят на българските студенти, 
които учат в чужбина, е 30 хил. Повечето от тях планират да останат да работят в чужбина, тъй като ниското заплащане и 
корупцията ги спират да се върнат. Чрез целеви стратегии и по-голям обмен на информация тези студенти и млади 
професионалисти биха могли да се върнат в България и да донесат know-how , което да помогне да се развият местните 
компании. 
Последната стъпка в стратегията е промяна в уменията на служителите, тъй като един от основните проблеми на 
инвеститорите са уменията на служителите и слабото подобрение през изминалите пет години. За да отговори на 
нуждата на настоящите потенциални инвеститори , България трябва да вземе някои мерки за подобряване на качеството 
на работната ръка. Това може да стане като се върнат специалисти от чужбина и чрез по-активна комуникация между 
бизнеса и образователната система. 


