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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
Телевизия Bulgaria on Air 
 
√ Васил Велев: Емитиране на нов дълг ще покрие дупките в бюджета 
http://bgonair.bg/bg/news/economy/read/aikb_bjudzhetniqt_deficit_ne_trqbva_da_e_poveche_ot_2_/ 
Председателят на АИКБ не е изненадан от актуализацията на бюджета, защото има предпоставки за увеличаване на 
дефицита. 
„За нас не беше изненада актуализацията на бюджета. Ситуацията се повтаря на всеки четири години. Когато се 
примемаше този бюджет, ноември миналата година, ние излязохме с позицията, че приходите са надценени, както и 
растежа на БВП от 1.9%. Сега има риск от неизпълнение на приходната част, но това се случва за втори път в последните 
4-5 години“, каза Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), пред Bulgaria 
On Air. 
По думите му преди четири години бюджетът е бил подобен и е бил с надценена приходна част, давайки възможност за 
повече предизборни харчове. 
„Тази година имаме 45 млн. лева излишък, но това е седем пъти по-малко от същия период за 2012 г., изпълнението на 
приходите върви по-зле спрямо предходната година“, каза още той. 
„Вече бяха направени някои увеличения, а се предвиждат и нови (увеличение на майчинските, детските, и помощите за 
първокласници), които са предпоставка за дефицит в бюджета. Естествено, че ще се наложи емитиране на нов дълг“, 
смята Велев. 
По думите му е невъзможно да се прибегне до фискалния резерв – „тези управляващи нямат комфорта на предишните“, 
а другият начин е чрез емитиране. „Не сме толкова зле като гърците, защото съотношението на дълга към БВП е 10 пъти 
по-ниско спрямо това в южната ни съседка. Ние сме в челната тройка по този показател в ЕС“, коментира още Велев. 
Според него трябва да се орежат много разходи, като тези за администрацията и сигурността, която е преосигурена в 
сравнение с други сфери, като образованието. 
 
investor.bg 
 
√ Васил Велев: Емитиране на нов дълг ще покрие дупките в бюджета 
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/vasil-velev-emitirane-na-nov-dylg-shte-pokrie-dupkite-v-biudjeta,153617/ 
„За нас не беше изненада актуализацията на бюджета. Ситуацията се повтаря на всеки четири години. Когато се 
примемаше този бюджет, ноември миналата година, ние излязохме с позицията, че приходите са надценени, както и 
растежа на БВП от 1.9%. Сега има риск от неизпълнение на приходната част, но това се случва за втори път в последните 
4-5 години“, каза Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), пред Bulgaria 
On Air. 
По думите му преди четири години бюджетът е бил подобен и е бил с надценена приходна част, давайки възможност за 
повече предизборни харчове. 
„Тази година имаме 45 млн. лева излишък, но това е седем пъти по-малко от същия период за 2012 г., изпълнението на 
приходите върви по-зле спрямо предходната година“, каза още той. 
„Вече бяха направени някои увеличения, а се предвиждат и нови (увеличение на майчинските, детските, и помощите за 
първокласници), които са предпоставка за дефицит в бюджета. Естествено, че ще се наложи емитиране на нов дълг“, 
смята Велев. 
По думите му е невъзможно да се прибегне до фискалния резерв – „тези управляващи нямат комфорта на предишните“, 
а другият начин е чрез емитиране. „Не сме толкова зле като гърците, защото съотношението на дълга към БВП е 10 пъти 
по-ниско спрямо това в южната ни съседка. Ние сме в челната тройка по този показател в ЕС“, коментира още Велев. 
Според него трябва да се орежат много разходи, като тези за администрацията и сигурността, която е преосигурена в 
сравнение с други сфери, като образованието. 
 
dnes.bg 
 
√ АИКБ: Бюджетният дефицит не трябва да е повече от 2% 
http://www.dnes.bg/business/2013/07/02/aikb-biudjetniiat-deficit-ne-triabva-da-e-poveche-ot-2.192536 
"За нас не беше изненада актуализацията на бюджета. Ситуацията се повтаря на всеки четири години. Когато се 
примемаше този бюджет, ноември миналата година, ние излязохме с позицията, че приходите са надценени, както и 
растежа на БВП от 1.9%. Сега има риск от неизпълнение на приходната част, но това се случва за втори път в последните 
4-5 години“, каза Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), пред Bulgaria 
On Air. 
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По думите му преди четири години бюджетът е бил подобен и е бил с надценена приходна част, давайки възможност за 
повече предизборни харчове. 
"Тази година имаме 45 млн. лева излишък, но това е седем пъти по-малко от същия период за 2012 г., изпълнението на 
приходите върви по-зле спрямо предходната година", каза още той. 
"Вече бяха направени някои увеличения, а се предвиждат и нови (увеличение на майчинските, детските, и помощите за 
първокласници), които са предпоставка за дефицит в бюджета. Естествено, че ще се наложи емитиране на нов дълг", 
смята Василев. 
По думите му е невъзможно да се прибегне до фискалния резерв – "тези управляващи нямат комфорта на предишните", 
а другият е чрез емитиране. "Не сме толкова зле като гърците, защото съотношението на дълга към БВП е 10 пъти по-
ниско спрямо на това в южната ни съседка. Ние сме в челната тройка по този показател в ЕС“, коментира още Василев. 
Според него трябва да се орежат много разходи, като тези за администрацията и сигурността, която е преосигурена в 
сравнение с други сфери, като образованието. 
 
mediapool.bg 
 
√ ЕК откри наказателна процедура срещу България заради откази да се възстанови ДДС 
http://www.mediapool.bg/%D0%B5%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8-
%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-
%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-
%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-
%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B4%D0%B4%D1%81-
news208318.html 
Европейската комисия (ЕК) е открила наказателна процедура срещу България заради откази на данъчните да 
възстановяват ДДС на фирми, съобщи във вторник "Труд". 
За стартирането на процедурата е съобщил адвокат Михаил Екимджиев, който предупреждава, че процедурата може да 
завърши с налагане на тежки глоби на България. 
Процедурата е заведена по конкретен сигнал на Екимджиев до Брюксел от името на търговеца на зърно фирма "Куарт" 
ООД, на когото данъчните отказали да възстановят ДДС за повече от 113 000 лв. по 13 фактури. Мотивите им за това са, 
че сделките на фирмата с различни доставчици реално не били извършени. 
Данъчните обосновават липсата на сделка с различни нередовности при доставчиците, например, че нямат складова 
база или нямат сключени договори с достатъчно работници. 
"Имаме десетки жалби, че българските данъчни власти произволно отказват възстановяване на данъчен кредит, 
приемайки доставките за нереални или неосъществени", заявява адвокат Екимджиев пред "Труд". 
Според европейското законодателство връщането на ДДС може да бъде отказано само ако се докаже 
недобросъвестност на получателя на доставката. "А у нас се отказва за някакви нарушения по веригата, включително от 
преки и непреки доставчици", обяснява адвокатът. 
"Това е все едно да си поръчаш нещо от магазин, да си регистриран по ДДС и после да не ти го възстановят, защото 
шофьорът на камиончето, с което са ти го доставили, няма трудов договор", дава пример Екимджиев. 
По думите му има абсурдни случаи, когато фирмата има доказателства за сделката - товарителници от пристанища, и се 
отказва връщане на ДДС, защото камионът, взел стоката от порта, нямал винетка. 
"Проблемът с непризнаването на доставките е често срещан. Обикновено нарушения се откриват не при доставчиците, а 
при техните поддоставчици. Проблемът е, че последният купувач по веригата няма отношения с тях и не може да ги 
проверява и контролира", коментира откритата процедура председателят на Асоциацията на индустриалния капитал 
Васил Велев. 
За широкото разпространение на проблема потвърди и изпълнителният директор на КРИБ Евгений Иванов. "Имаме 
доста случаи, при които на наши членове беше отказано възстановяване на ДДС без никакво основание, включително и 
заради безпричинно непризнаване на доставките. За съжаление, практиката у нас е да се възстановява ДДС на фирми, 
близки до правителството. Многократно сме поставяли този проблем пред НАП", каза Иванов. 
Освен че наказателната процедура може да преобърне практиката на данъчните, тя може да доведе и до пререшаване 
на всички загубени дела на бизнеса за възстановяване на ДДС на подобни основания. 
Ако България не се поправи и бъде осъдена в Съда на ЕС в Люксембург, решението на европейските магистрати е 
основание за възобновяване на делата на фирмите, които след 2007 г. са загубили битката за ДДС с данъчните с мотив, 
че сделките им не са реални. Нещо повече - тези компании могат да съдят за обезщетение българските съдилища, които 
не са приложили правото на ЕС и са ощетили добросъвестни бизнесмени, смятат юристи. 
"Мотивът, с който възстановяването на ДДС е отказано, защото "не е установена кадровата и техническата обезпеченост 
на доставчиците", е стандартен и това дали действията им са правомерни или не, зависи от това какви конкретни 
доказателства имат по конкретния случай", е коментирал неназован данъчен служител. 
Според него именно нередовните доставчици били в основата на ДДС измамите. "Трябва да се създаде публична 
информационна система, чрез която фирмите да проверяват дали доставчиците им са изрядни", смятат данъчни. 
В една от мерките на финансовото министерство за подобряване на работата на приходните агенции, предложена в 
понеделник на бизнесорганизациите, се споменава, че ще се създаде "поименен регистър във всяка териториална 
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http://www.mediapool.bg/%D0%B5%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B4%D0%B4%D1%81-news208318.html
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дирекция на НАП и обобщен регистър в Централното управление на НАП за невъзстановения ДДС, включващ и 
причините за това". 
 
Вестник Капитал daily 
 
√ На работа, младежи 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/07/02/2095394_na_rabota_mladeji/ 
Още около 2 хил. младежи на възраст до 29 години могат да бъдат наети на работа до края на тази година по нови 
мерки за субсидирана заетост. Това стана ясно на заседание на комисията по труда и социалната политика във вторник, 
на което бяха приети на първо четене два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на 
заетостта. 
По думите на социалния министър Хасан Адемов за новите мерки срещу младежката безработица няма да са 
необходими допълнителни средства. В бюджета на националния план за действие по заетостта за тази година има 
ресурс от 2 млн. лв., а евентуално могат да бъдат пренасочени средства и от неатрактивните вече действащи мерки. 
Кой какво предлага 
Законопроектът, внесен от Антон Кутев от "Коалиция за България" и група депутати, предвижда общо три нови мерки за 
насърчаване на заетостта сред младежите до 29-годишна възраст. Работодателите, които наемат млади хора с основно 
или по-ниско образование и без квалификация например, ще имат право на субсидия както за наетите младежи, така и 
за възнаграждението на наставник, който да ги обучава, но за не повече от 12 месеца. Такава възможност съществуваше 
и досега, и то не само за млади хора. Законопроектът обаче предвижда наставници да могат да бъдат и самите 
работодатели (а не само работник или служител във фирмата, както беше досега), при положение че имат нужната 
квалификация и опит. Така от възможността ще могат да се възползват и по-малки фирми и занаятчии например, става 
ясно от мотивите към проекта. 
Нови мерки са предвидени и за млади хора, които са дългосрочно безработни (над 1 година). Работодателите, които ги 
наемат на непълен работен ден, ще могат да получават субсидия в рамките на до 12 месеца. Наемането на млади хора, 
които търсят заетост според квалификацията си, пък ще може да бъде субсидирано за период между 6 и 18 месеца. За 
първите 6 месеца размерът на субсидията ще е 30% от сумата и ще нараства до 50% между седмия и дванадесетия 
месец и 75% за последния шестмесечен период. Видът и размерът на разходите, които ще се субсидират (заплати, 
осигуровки и др.), са широко определени в законопроекта. Миналата седмица обаче министерството на труда обсъди 
със социалните партньори подобни промени в Закона за насърчаване на заетостта и в тях беше предложено тези суми 
да се определят всяка година с националния план за действие по заетостта (НПДЗ). 
Работодателските организации и синдикатите принципно подкрепиха идеите за насърчаване на младежката заетост. 
Прието, но със забележки 
Внесеният от лидера на "Коалиция за България" Сергей Станишев и група депутати проектозакон също беше приет на 
първо четене в комисията. Той предвижда субсидиране само на вноските за сметка на работодателя за държавното 
обществено осигуряване, задължителните здравни осигуровки и допълнителното задължително пенсионно осигуряване. 
Дяловете са като в другата програма - 30% за първите 6 месеца, 50% за следващия половингодишен период и 75% до 18-
ия месец. Едновременно с това работодателите ще бъдат задължени да продължат да наемат младежите за поне още 
12 месеца, ако законопроектът бъде приет без промени. Условието е младите хора да нямат трудов стаж след 
завършването на средно или висше образование. Според мотивите към проекта за трите месеца от октомври до края на 
тази година ще са необходими 570 хил. лв., които ще дойдат от неусвоени средства по НПЗД, а мярката ще засегне 5 хил. 
души. За 2014 г. ще са нужни още 4 млн. лв., а за 2015 - още 3.5 млн. лв., се твърди в мотивите. 
Социалният министър обаче заяви, че понеже работодателите по тази мярка ще съфинансират, не би трябвало да има 
ангажимент за продължаване на заетостта още 1 година. 
Това поставя работодателя в неизгодна позиция и затова мярката няма да доведе до очакваните резултати, смятат от 
Асоциацията на индустриалния капитал в България. От Българската стопанска камара пък смятат, че разпоредбата трябва 
да се преразгледа или допълни, защото може да се окаже, че наетите по тази мярка младежи няма да успеят да развият 
необходимите знания и умения. 
 
vsekiden.com 
 
√ 5000 младежи тръгват на работа през октомври 
http://www.vsekiden.com/136829 
5000 безработни младежи ще започнат работа през октомври-декември 2013 г. с помощта на 570 000 лева, осигурени от 
държавата.Това решиха депутатите от социалната комисия с приетите на първо четене промени в закона за насърчаване 
на заетостта, внесени от лидера на БСП Сергей Станишев и група народни представители. 
С държавните пари ще бъдат платени част от осигуровките на наетите, които са за сметка на работодателя. 
Изискването обаче е те или бизнесът да подпишат договор с младежите за една година. Необходимите пари за 
следващата 2014 г. за тази субсидирана заетост са 4 млн. лева, за 2015 - 3,5 млн. и за 2016 - отново 4 милиона. 
Социалният министър Хасан Адемов също присъства на заседанието на социалната комисия, като обясни, че средствата 
ще бъдат осигурени чрез преструктуриране на бюджета на ведомството му. 
Адемов цитира тревожна статистика, според която безработните младежи между 15 и 24 г. са 1 360 000, от които 200 
000. са с висше образование, а 640 000 са със средно. 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/07/02/2095394_na_rabota_mladeji/
http://www.vsekiden.com/136829
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Безработните с основно образование са 400 хил., а 110 хил. - с начално. 20 000 изобщо не са влизали в училище. Адемов 
съобщи, че България ще получи 100 млн. евро от ЕС за борба с младежката безработица. 
Парите са част от онези 6-8 милиарда, които Брюксел е предвидил за борба с безработицата на Стария континент. На 
комисията стана ясно, че законопроект на Станишев ще бъде обединен с този на Антон Кутев. Двата проекта предвиждат 
финансова подкрепа на дребния семеен бизнес за обучение на млади хора. Законопроектите бяха подкрепени от 
финансовото министерство, БСК, БТПП, Асоциация на индустриалния капитал, КНСБ, КТ "Подкрепа" и МВР. 
 
Вестник 24 часа 
 
√ "УниКредит Булбанк" е Банка на годината, ПИБ с най-много награди 
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=2114862 
„УниКредит Булбанк" взе най-престижната награда в банковия сектор у нас - "Банка на годината 2012". Призът от 21-вата 
класация за отличниците в българския банков сектор се присъжда от Асоциация „Банка на годината". 
Победителите ще получат призовете си на гала церемония тази вечер в хотел "Шератон", съобщиха от асоциацията. 
Най-много награди на асоциацията спечели Първа инвестиционна банка (ПИБ). Тя взе наградите „Банка на клиента", 
„Приз на Тайния клиент" и „Пазарен дял". Банката на клиента се определя чрез гласуване онлайн, докато наградата на 
„Тайния клиент" се прави с маркетингово проучване на работата на фронт офисите на близо 500 банкови клона в София 
и в страната. 
Другите отличници са банка ДСК, която взима наградата „Банков бранд на годината", СИБАНК, която печели отличието 
за ефективност, а Корпоративна търговска банка спечели наградата „Динамика на развитието". За чуждестранен банков 
клон на годината беше посочен клонът на „Ситибанк" в София. 
Комитетът, който определи носителите на наградите за 2012 година, е в състав - Андрей Пръмов, професор Валери 
Димитров, председател на Сметната палата, Мария Георгиева, директор на Международния банков институт, Владимир 
Ташков, изпълнителен директор на фондация „Буров", Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния 
капитал, Саша Безуханова, Валентин Панайотов, Максим Бехар, Силвия Пенева и други. 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Капитал daily 
 
√ Актуализираният дефицит ще стигне 2% от БВП 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/07/02/2095401_aktualiziraniiat_deficit_shte_stigne_2_ot_bvp/ 
Актуализацията на бюджета ще увеличи планирания дефицит до най-много 2% от БВП продукт при сега заложени 1.3%. В 
номинално изражение това означава държавата да изхарчи до 1.7 млрд. лв. повече, отколкото ще събере като приходи, 
като това е с 600 млн. лв. над сега планирания преразход. Това сочат приблизителните оценки на финансовото 
министерство. 
Ролята на държавата 
Сегашният бюджет според правителството е така изготвен, че в него министерства и ведомства не са получили 
необходимото финансиране, което да им позволи нормално да изпълняват задачите си. В същото време актуализацията 
щяла да покаже реалната цена за издръжката на държавата, при която тя може адекватно да изпълнява функциите си. 
"Икономическият цикъл позволява залагането на по-голям дефицит. Обратното – да се изпълни сегашният бюджет ще 
означава, че държавата води проциклична политика и да пречи на възстановяването", коментира министърът на 
финансите Петър Чобанов пред "Капитал Daily".  
В последните четири години такъв дебат на практика нямаше, а бюджетният дефицит се реализираше вследствие на 
отказ от реформи на публичния сектор вместо като резултат от целенасочена антикризисна политика. Затова и 
единственото постижение, с което ГЕРБ се хвалиха в предизборната кампания, бе запазването на финансовата 
стабилност. 
Още на първата си пресконференция в качеството си на финансов министър Чобанов обясни, че при подготовката на 
бюджет 2013 от ГЕРБ са преследвали спорни фискални цели и са оставили редица ведомства недофинансирани. Целта 
на актуализирания бюджет, както и на бюджет 2014 ще е да не се връзват ръцете на институциите само за да може 
правителството да отчете постигнали абстрактни фискални цели. Обратно, с бюджета ще се цели да се създадат 
максимално много предпоставки за благоприятстване на растежа. 
Все още обаче параметрите на актуализацията не са изготвени, както не е сигурно и дали законопроектът ще бъде 
внесен в Народното събрание до края на юни, както беше анонсирано от премиера Пламен Орешарски. От финансовото 
министерство обясняват това с нуждата от повече време, в което да преценят каква част от подадените заявления за 
допълнителни разходи на отделните министерства да удовлетворят. 
Къде ще се даде повече 
С актуализацията ще се изпълни едно от обещанията на премиера – държавата да плати просрочените задължения на 
министерствата. Към април централното правителство дължи по стари задължения 101 млн. лв., а общините имат 
дългове за още около 156 млн. лв., или така общата сума става 257 млн. лв. Ще се отпуснат и допълнителни 30 млн. лв. 
помощи за хора с увреждания. 
 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=2114862
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/07/02/2095401_aktualiziraniiat_deficit_shte_stigne_2_ot_bvp/
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С цел да не се губи време в усвояването на европейско финансиране в следващия програмен период още през тази 
година правителството ще отдели и средства за предпроектни проучвания и изграждане на съпътстваща инфраструктура 
по железопътни проекти, които ще се изпълняват между 2014 и 2020 г. Предварителната оценка е за железопътния 
сектор в следващите седем години да се вложат 1.5 млрд. лв. Затова за довършване на вече започнати проекти и за 
подготовка за следващия програмен период до края на годината ще се отпуснат допълнителни 273 млн. лв. 
Приходнаа част на бюджета пък няма да се изпълни, но все още не е ясно с колко, като правителството ще опита да 
ограничи неизпълнението. На пресконференция във вторник депутати от ГЕРБ признаха, че наистина приходната част 
няма да се изпълни, но не в мащабите, които новото правителство представя. 
Спекулациите на премиера 
Начинът, по който актуализацията на бюджета беше анонсирана от управляващите обаче, бе стихиен, а липсата на 
съгласуване между премиера и финансовия министър стана причина те да изпратят няколко неясни послания. 
"Тази седмица получих справка от всички министерства колко са всички задължения, които са неразплатени. Сумата е 2 
милиарда лева. Аз не драматизирам тази сума. Но самият факт, че тя е не е по-малка, показва, че и 2009 г., и сега 
ситуацията е една и съща по отношение на неразплатените задължения", заяви министър-председателят. 
Експерт, близък до премиера, посочи, че става въпрос за договорите за капиталови разходи на държавата през 2013 г., 
които са сключени от ГЕРБ и служебното правителство, но кабинетът "Орешарски" ще трябва да разплати през 
четвъртото тримесечие. Тоест излиза, че твърдението на премиера е леко спекулативно. Още през 2010 г. 
Министерството на финансите въведе система, която забранява на бюджетните ведомства да сключват договори за 
капиталови разходи, за които няма предварително осигурено финансиране. Затова и капиталовите разходи не може да 
са причина за актуализацията, освен ако не се планира тяхното увеличение спрямо сега заложения размер. 
Реакция от ГЕРБ 
На специална пресконференция във вторник обаче депутати от ГЕРБ разкритикуваха кабинета за намеренията му да 
актуализира бюджета с по-висок дефицит. "Навярно правителството се подготвя за предсрочни избори и затова си 
отваря вратичката за предизборни разходи", каза Димитър Главчев. 
Владислав Горанов, който бе заместник на Симеон Дянков, директно отрече бюджетните дефицити като средство за 
генериране на растеж. 
"Само харченето на пари не е достатъчно да раздвижи икономиката. Стабилността и предвидимостта на средата кара 
нормалните хора да инвестират и да харчат. Стагнацията и повишаването на икономическата активност не са функция на 
това колко харчи правителството. Идеята, че с един милиард повече разходи ще се раздвижи икономиката, не е 
доказана в нито една съвременна икономическа доктрина", коментира той. 
БСП се прицели в данъка върху лихвите 
Социалистическата партия ще поиска от правителството да преразгледа данъка върху доходите от лихви по банкови 
депозити на физически лица, обяви нейният лидер Сергей Станишев. По думите му това е възможна мярка, която ще се 
разгледа заедно с данъчните промени за 2014 г. Станишев се ангажира още да бъде направен анализ за събираемостта 
този данък, както и за това дали разходите по администрирането му не надхвърлят приходите, които осигурява. 
Категорично 
Още по-категорично се изказа червеният депутат и член на бюджетната комисия Дора Янкова, която в личния си блог 
написа, че данъкът пада от 1 януари идната година. "Този данък е още едно доказателство, че ГЕРБ стовариха кризата 
върху най-бедните и честни българи, и затова смятаме да отпадне." Според нея това е възможно най-несправедливият 
данък на "вицепремиера-слънце", тъй като е върху честно изкарани пари с платени данъци от българските граждани. 
Истинският проблем пък били милиардите в офшорни сметки, за които не се плащат данъци и така се ощетява 
държавата. 
Финансите още не са решили 
От Министерството на финансите обаче отговориха, че все още отмяната на данъка не е била обсъждана и не са правени 
оценки за евентуалния размер на загубените приходи. По последни данни за периода от януари до края на май данъкът 
е осигурил 29 млн. лв. бюджетни приходи, а за цялата година от него се очакват 130 млн. лв. Постъпленията от него 
обаче се движат с месец назад. Той бе въведен като компенсаторен механизъм с цел приходите на държавата да се 
увеличат и бюджетният дефицит да се запази в същия размер като планирания за 2012 г. 
Преди да стане финансов министър, Петър Чобанов също определяше облагането на лихвите като пречка пред 
натрупването на спестявания и препятствие за инвестиционната активност. Същата критика към данъка отправи и 
Българската народна банка в дебата по бюджет 2013 г. Въпреки това обаче ГЕРБ го приеха, а освен че носи приходи, той 
бе защитен и като средство, което възстановява справедливостта, защото, вместо да се повишават съществуващите 
данъци, така се облагат доходи, които преди това са били освободени от данък. 
 
Вестник Труд 
 
√ Бизнесът иска промени за по-гъвкава заетост 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2115741 
Да се разширят възможностите за почасова заетост, работа на плаващо или непълно работно време, на срочен или 
граждански договор. Това е едно от предложенията на Българската стопанска камара (БСК), изпратени до комисията по 
социална политика в парламента. Според бизнес организацията по този начин ще се постигне по-голяма гъвкавост, което 
ще увеличи заетостта. 
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БСК настоява периодът, в който една фирма може да намали работното време поради икономически причини, да се 
увеличи от 3 на 6 месеца. Сред другите предложения са да се премахне добавката за стаж и опит към заплатата, както и 
да се увеличи извънредният труд. 
Във вторник социалната комисия прие на първо четене два законопроекта на БСП за насърчаване на заетостта сред 
младежите. Мерките в тях предвиждат фирми, наели работници до 29 г., да получават от държавата субсидии за техните 
заплати и осигуровки. 
Министърът на труда Хасан Адемов заяви, че след изтичането на субсидирания период, работодателите няма да имат 
ангажимент да оставят младежите на работа. 
Разчетите на социалното министерство показват, че с новите мерки до края на 2013 г. ще могат да бъдат наети около 
2000 души до 29 години. Програмите за наемане на младежи няма да натоварят допълнително бюджета, каза зам.-
министърът на финансите Людмила Елкова. 
Адемов добави, че в края на юни регистрираната безработица в България е 10,8% - с 0,2% по-малко отколкото през май. 
До 5 г. затвор и глоба до 2000 лв. да е наказанието за длъжностно лице, което избегне установяване или плащане 
на задължителни социални или здравни осигуровки за над 3000 лв. Това предвижда проект на ГЕРБ за промени в 
Наказателния кодекс. Ако деянието е извършено с участието на орган по приходите или регистриран одитор, 
наказанието е от 1 до 6 г. затвор и глоба 5000 лв. Когато укритите осигуровки са за над 12 000 лв. санкцията е 
конфискация на част или цялото имущество на виновния и лишаване от свобода от 2 до 8 г. Ако до приключване на 
съдебното следствие на първа инстанция, работодателят плати осигуровките плюс дължимите лихви, 
наказанията се смекчават, пише в законопроекта. 
 
√ Нужен ли е ремонт на бюджета? 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2116009 
Правителството откри допълнителен недостиг в бюджета, който по предварителни данни се очертава да е около 1 млрд. 
лева, съобщиха преди дни премиерът Пламен Орешарски и финансовият министър Петър Чобанов. Кабинетът има 
намерение да увеличи дефицита над предварително планираните около 1,1 млрд. лв. Тепърва ще се изчисляват 
възможностите за неизпълнение на данъчните приходи, а също и необходимите допълнителни разходи на 
министерствата. За да покрие по-високия дефицит, кабинетът ще поиска от парламента да емитира допълнителен дълг. 
Обещанието е публичният дълг да се вмести в сегашната граница от 14,6 млрд. лв.  
Предлагаме ви мненията на старши икономиста в “Отворено общество” Георги Ангелов и преподавателя в УНСС и бивш 
финансов министър Стоян Александров. 
Няма недостиг в хазната  
Георги Ангелов  
Съобщението за дупка в бюджета от около 1 млрд. лв., което направиха премиерът Пламен Орешарски и финансовият 
му министър Петър Чобанов звучи, меко казано, изненадващо. 
Няма данни, които да показват такова нещо, нито дори тенденция към дефицит в бюджета. Напротив, дори 
разпространените от финансовото министерство в същия ден данни, показват, че има излишък в бюджета към края на 
май, т.е. до деня, в който това правителство взе властта. Излишъкът е в рамките на 45 млн. лв. и се образува, забележете 
- въпреки увеличението на пенсиите от 1 април, въпреки всички предизборни разходи на ГЕРБ и въпреки харченията на 
служебното правителство за социални мерки.  
Не може изведнъж за трийсет дни в бюджета да се появи дупка от 1 млрд. лв. Това е несериозно.  
Каква би могла да е причината за тези приказки? Отговорът е сложен. От една страна, олекват всички обещания на 
кабинета “Орешарски” за преборване на контрабандата и за събирането на милиарди повече в бюджета от това. Ясно е, 
че това са били чисто и просто предизборни приказки без никакво покритие. И по-лошото е, че самите управляващи 
осъзнават, че не могат да осигурят събираемостта, която са обещавали. Да не говорим, че те капитулират, 
демонстрирайки, че не могат да осигурят и онази събираемост, която по принцип е била заложена в бюджета.  
Но на мен все ми се струва, че “дупката” в бюджета е вид застраховка на управляващите, която ще им позволи да харчат 
повече. Вероятно точно това е основната цел - за да се закрепят още малко на власт. Те искат да харчат, за да може по 
този начин да си купят подкрепа от големи социални групи.  
Същата е причината и за намерението да се тегли заем от 1 млрд. лв., за да се покрие несъществуващата дупка в 
бюджета.  
Обявяването на актуализация на бюджета плюс намерението да се теглят заеми обаче може да е и опасно. Нека си 
спомним какво стана при последната до момента актуализация на бюджета през 2010 г. Тогава влязохме в процедура по 
свръхдефицит и си затворихме вратата за присъединяване към т.нар. чакалня за еврото. И най-важното - лихвите по 
банковите кредити още две години останаха високи. 2010 година беше най-лошата година по отношение на загубата на 
работни места и на чужди инвестиции и това не бива да се забравя. 
Просто защото във финансовия свят изгубиш ли доверие веднъж, си изложен на този риск и по-късно. Когато първо 
твърдиш, че имаш балансиран бюджет, а после изведнъж го актуализираш, светът губи доверие в тебе. 
Актуализацията има и политически цели 
Стоян Александров 
Нямам основание да не вярвам на колегите си Пламен Орешарски и Петър Чобанов, че са открили дупка в бюджета от 
почти 1 млрд. лева. Друг е въпросът дали тя може да се запълни и дали е въпрос на лошо планиране на бюджета от 
предното правителство, или и на лоша събираемост, която сега управляващите са длъжни да повишат, щом се налага.  
Макар че актуализацията на бюджета не е болка за умиране - налагало се е и по 7 пъти в годината да се актуализира, все 
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пак тази крачка ми се струва прибързана. Да не говорим, че във всеки бюджет са заложени някакви буфери, които биха 
могли да се използват. Или както се казва - бюджетът е като акордеон, можеш да го разтягаш, но можеш и да го свиваш.  
Все ми се струва, че в тази заявка има по-малко или повече политика. Смятам, че откритото разминаване между приходи 
и разходи е просто едно изявление, което ще позволи на управляващите да се оправдаят с лошото наследство.  
Оправданието може да послужи пред избирателите на левицата, когато поставят въпроса за това какво става с 
предизборните обещания. Но може да послужи и пред избирателите на десницата или да го кажем направо - на 
улицата. Правителство, което е поставено в ситуация да актуализира бюджета по средата на годината, може да каже, че 
не може да поема нови ангажименти, при положение че не може да изпълни и предишните. 
Другият момент е, че правителството желае все пак да успокои улицата. В представите му това става с разхлабване на 
кесията, което би накарало протестиращите да почакат с протестите и да ги отложат за след първите 100 дни на 
правителството, каквито то нямаше.  
Не смятам, че актуализацията на бюджета сама по себе си може да е лош сигнал към инвеститорския и финансов свят 
навън. Даже напротив. Светът ще го приветства, защото това се прави в името на финансовата стабилизация. 
Няма и опасност от увеличение на лихвите по кредитите, защото нашите лихвени нива и по депозитите, и по кредитите 
са все още твърде високи и не отразяват непременно риска.  
Интересен е моментът на актуализацията на тазгодишния бюджет. Това се прави точно в средата на годината, когато 
финансовото министерство вече изпраща по ведомствата указания за съставянето на бюджета за следващата година. Ще 
ми е много любопитно да видя наесен дали макрорамката на бюджета за 2014 г. ще е по-рестриктивна от сегашната. Ако 
управляващите не са убедени, че ще управляват повече от пролетта на идната година, ще видите, че бюджетът за 
догодина ще е по-отпуснат.  
Ако е по-рестриктивен, значи искат да управляват по-дълго. Защото ако искат да имат по-дълго управление, трябва да си 
осигурят една по-реалистична бюджетна база. 
 


