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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
dnes.bg 
 
√ Любомир Дацов: Необходим е дълг от външните пазари 
http://www.dnes.bg/politika/2013/07/17/liubomir-dacov-neobhodim-e-dylg-ot-vynshnite-pazari.193974 
„Актуализацията на бюджета от политически гледна точка е нормално да се направи, но от икономическа - има много 
въпросителни“, каза в ефира на Bulgaria On Air Любомир Дацов, бивш зам.-министър на финансите при НДСВ и Тройната 
коалиция. 
По думите му голяма част от неразплатените средства с бизнеса са заради лошо планиране на бюджета. Той обаче е 
категоричен, че е необходимо увеличаването на дефицита. 
„В началото на годината ГЕРБ похарчи 300 млн. лева, на които никой не обръща внимание. Именно те изядоха 
гъвкавостта на бюджета. Ако се очакват по-ниски приходи, няма как да стане само с преразпределянето им“, каза той. 
Според него заявеният дефицит от 2% ще е два пъти по-нисък - „това е по-скоро политически сигнал, че ГЕРБ не 
планирали бюджета добре, отколкото икономическа реакция“. 
„От Министерството на финансите трябва да се върнат на пътя за въвеждането на програмното бюджетиране - 
единственият начин за прозрачно управление на публичните финанси. По този начин ние всички ще имаме възможност 
да знаем със сигурност за какво се харчат парите в държавата“, твърди Дацов. 
„Бюджетът трявба да започне да набира средства за фискалния резерв, който трябва да е не 4,5 млрд. лева минимално, 
а да се поддържа на ниво от 6 млрд. лева. 
Според него е необходимо страната да се ориентира към дълг от външните пазари, защото това ще има добър 
икономически ефект. 
„Тези пари не трябват в момента, но ще са ни необходими след две години“, допълни Дацов. 
„Няма никаква драма в актуализацията на бюджета, защото заложените параметри се вместват в задължителните 
критерии. Дефицитът от 2% е под наложените 3% от критериите от Маастрихт. 
Необходима е актуализация на бюджета заради забавяните плащания към бизнеса“, каза Ивелин Желязков от 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Според него не е важна сумата, която не е изплатена, а това, че въобще има такива пари и най-големият въпрос е защо 
се е стигнало дотам. „Плащането на бизнеса ще отпуши икономиката“, твърди Желязков. 
„Социалните мерки, които бяха взети от управляващите, АИКБ ги подкрепи, но те няма да имат някакъв съществен 
ефект. От асоциацията казахме многократно, че увеличение на минималната работна заплата от октомври не трябва да 
има. Обяснението е просто - за последните две години увеличението й е от 40%, а повишението на производителността 
не е с 40%“, обясни той. 
По темата за първите стъпки в промяна на Закона за обществените поръчки той изрази съгласие с идеите, но все пак 
каза, че не са в необходимата степен. „Във връзка с възможността възложителят да наема външни експерти в комисията 
за провеждане на поръчката, ние искаме това да стане задължително, а не по желание. Външният експерт има по ясна 
преценка“, поиска Желязков. 
 
focus-news.net 
 
√ Икономическият и социален съвет ще даде пресконференция 
http://www.focus-news.net/?id=n1806899 
Икономическият и социален съвет ще даде пресконференция, съобщиха от съвета. Основните акценти, изразени в 
приетото по собствена инициатива становище на ИСС по „Приоритети и политики за усвояване на средствата от 
фондовете на Европейския съюз в България през периода 2014 – 2020 г.”, ще бъдат представени от докладчиците по 
становището – д-р Милена Ангелова, член на ИСС, главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България и 
Пламен Димитров – член на ИСС, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България. 
На пресконференцията ще присъстват също проф. Лалко Дулевски – председател на ИСС и проф. Нено Павлов, зам.-
председател на ИСС, Председателят на Комисията по бюджет, финанси, застраховане и осигуряване. 
Пресконференцията ще се състои на 19 юли, петък, от 10.00 часа в Икономическия и социален съвет. 
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√ Бюджетният дефицит за миналата година е 0,5% от БВП 
http://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/biudjetniiat-deficit-za-minalata-godina-e-05-ot-bvp,154429/ 
През миналата година бюджетният дефицит на касова основа достига 358,8 млн. лева, или 0,5% от брутния вътрешен 
продукт (БВП). Фискалният резерв към 31 декември 2012 г. е в размер на 6,1 млрд. лв. (7,8% от БВП) при заложен 
минимален размер към края на 2012 г. в Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2012 година от 
4,5 млрд. лв. 
Това показват данните от годишните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с 
бюджетни кредити. 
Докладът беше изслушан и одобрен по време на днешното заседание на Министерския съвет, пише пресслужбата на 
кабинета. Документът ще бъде изпратен в Народното събрание с препоръка за одобрение.  
Данните показват още, че бюджетното салдо се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 669,9 млн. лв. 
и превишение на приходите над разходите по европейските средства в размер на 311,1 млн. лева. Дефицитът на 
начислена основа на сектор „Държавно управление” за 2012 г. е в размер на 0,8% от БВП по методологията на ЕСС 95 
съгласно Априлските нотификационни таблици за дефицита и дълга.  
Приходите и помощите по консолидираната фискална програма за 2012 г. са в размер на почти 27,5 млрд. лв., или 
35,4% от прогнозния БВП, при 33,7% от БВП за 2011 г. Съпоставени с предходната година, постъпленията на 
консолидирано ниво са нараснали номинално 2,09 млрд. лв., или с 8,2 на сто. 
В групата на данъчните приходи се отчита нарастване с 4,5% (934,7 млн. лв.) спрямо 2011 г., а при неданъчните приходи 
и помощите – 24,2% (1 156,6 млн. лв.). 
Общата сума на данъчните приходи (вкл. приходите от осигурителни вноски) за 2012 г. възлиза на 21,5 млрд. лв., което 
представлява 99,7% от разчета към ЗДБРБ за 2012 г. Приходите в частта на преките данъци са в размер на 3,77 млрд. лв., 
или 98,4% от годишния разчет. 
Приходите от косвени данъци са в размер на 11,3 млрд. лв., което представлява 99,7% от планираните за 2012 г. 
Социалните и здравноосигурителните вноски за 2012 г. са в размер на 5,59 млрд.. лв., или 100,6% спрямо разчетените за 
2012 година. Приходите от други данъци (вкл. имуществени данъци и други данъци по ЗКПО) са в размер на 814,4 млн. 
лв., или 98,7% от разчета за 2012 г. 
Разходите, включително вноската за бюджета на ЕС,по консолидирания бюджет за 2012 г., представляват 35,9% от БВП, 
а общият им размер е 27,8 млрд. лева или 93,2% от годишния разчет. Спрямо 2011 г. общо разходите по консолидирания 
бюджет са по-високи с 3,6% - 961,7 млн. лева. 
В структурно отношение разходите за субсидии за нефинансови предприятия са по-ниски, докато ръст се отчита основно 
при капиталовите разходи и социалните и здравноосигурителните плащания. 
Текущите нелихвени разходи по консолидирания бюджет за 2012 г. възлизат на 22,7 млрд. лева (99,6% спрямо разчета 
за годината и 29,3% от БВП), лихвените плащания – 572,7 млн. лв. (79,8% от планираните за 2012 г. и 0,7% от БВП), и 
капиталови разходи (вкл. прирастът на държавния резерв) – 3 681,1 млн. лв. (68,4% от планираните за годината и 4,7% от 
БВП). 
Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към края на  2012 г. от централния бюджет, възлиза на 
809,3 млн. лв. (1,0% от БВП), което е в съответствие с регламент 1150/2000 на Съвета на Европейския съюз. 
Със същото решение правителството одобри и Годишен доклад и отчет за дейността наДържавния фонд за гарантиране 
устойчивост на държавната пенсионна система за 2012 г. (т. нар. Сребърен фонд), който предстои да бъде внесен в 
Народното събрание. Отчетните данни сочат общ паричен ресурс към 31.12.2012 г. по сметка на Сребърния фонд в БНБ в 
размер на 2,08 млрд. лева. 
Наличността на 01.01.2012 г. е в размер на 1 776,7 млн. лв., като през годината с трансфер от централния бюджет са 
предоставени 310,1 млн. лева.  
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