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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
investor.bg 
 
√ Бизнесът приема актуализация на бюджета под условие 
http://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/biznesyt-priema-aktualizaciia-na-biudjeta-pod-uslovie,154575/ 
Бюджетният дефицит ще се увеличи с 493 млн. лв., като общият дефицит на страната ще достигне 1,6 млрд. лв., или 2 
процента от брутния вътрешен продукт (БВП), който се очаква за годината. Това стана ясно след като в началото на 
седмицата Министерство на финансите публикува основните параметри по актуализацията на бюджета за тази година. 
От своя страна работодателските организации заявиха, че приемат предложената актуализация, но при определени 
условия. 
По време на обществен съвет с представителите на националнопредставените работодателски и синдикални 
организации министърът на финансите Петър Чобанов коментира, че са налице „достатъчно доказателства, че 
заложената приходна част на бюджета няма да се изпълни“, а освен това бюджетът „няма достатъчна гъвкавост“. 
Чобанов потвърди пред бизнеса, че ще се запази дефицитът до законовото ограничение от 2% от БВП, предвиденият 
лимит за новоемитиран дълг от 1 млрд. лв. е възможност на бюджета, не е наложително да се използва, съобщават от 
МФ. 
Димитър Бранков от Българската стопанска камараприпомни на министър Чобанов становището на камарата, че ще 
подкрепи актуализацията на бюджета, но застава зад принципа „дефицит срещу реформи“. БСК призовава основният 
фокус да е върху заетостта и програмите за субсидирана заетост за започващите и приключващите своята кариера. 
Цветан Симеонов от Българската търговско-промишлена палата изрази становище, че не трябва да се увеличава 
преразпределителната роля на държавата и да се увеличава дългът. БТПП също подкрепя предприетото разплащане с 
бизнеса и предложените мерки за увеличаване на събираемостта на приходите. 
Камен Колчев от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България изрази позиция, че с 
актуализацията на бюджета трябва да се осигури гъвкавост, а не възможност за повече разходи. Той се обяви за 
реформи в приходните администрации и ефективна връзка между различните контролни държавни органи. КРИБ счита, 
че обявените от МФ мерки за събираемостта са добри, но биха били само козметични, ако не се овладее проблемът с 
контрабандата на акцизни стоки и не се намали сивата икономика. Работодателите предлагат промяна в принципа на 
управление на държавната собственост чрез въвеждане на механизмите на публично-частната собственост. 
Никола Зикатанов от Асоциацията на индустриалния капитал в България коментира, че приемат мотивите за 
актуализацията на бюджета, но от организацията настояват да се насочват средства за растеж и създаване на нови 
работни места. 
Президентът на КНСБ Пламен Димитров подкрепи предложената актуализация, като представи на министър Чобанов 
предложения за допълнителен социален пакет от седем мерки за най-уязвимата част от населението и препоръча 
овладяване на контрабандата с цел увеличаване на приходите от акцизи. 
 
focus-news.net 
 
√ ИСС предлага минимални квоти за усвояване от страна на частно-правните бенефициенти във всяка програма 
http://www.focus-news.net/?id=n1807712 
Икономическият и социален съвет (ИСС) дава конкретни предложения за следващия програмен период, предаде 
репортер на Агенция „Фокус”. Предложенията са залегнали в становището по Приоритети и политики за усвояване на 
средствата от фондовете на Европейския съюз в България през периода 2014 – 2020 г.”. Предлага се при програмирането 
на период 2014 – 2020 година да бъдат предвидени минимални квоти за усвояване от страна на частно-правните 
бенефициенти във всяка програма, които да не могат да бъдат нарушавани без съгласието на социалните партньори. 
Представителите на социалните партньори и на организираното гражданско общество да имат блокиращо малцинство 
при взимането на важни решения на Комитета за наблюдение, за да се гарантира, че консенсусните виждания на тези 
групи да бъдат неглижирани, посочи д-р Милена Ангелова, член на ИСС, главен секретар на Асоциация на 
индустриалния капитал в България. Трябва да се опрости целият процес. „В момента се изискват изключително много 
документи, за които държавата вече е наясно. Настояваме целият процес да бъде цифровизиран. Да се намери по-добър 
начин на администриране на регистър за държавните помощи”, посочи д-р Ангелова. „Имаме много предложения по 
оперативните програми. Най-важната програма за бизнеса е „Конкурентноспособност”. Относно „Развитие на човешките 
ресурси” трябва да бъдат интегрирани най-голям брой лица в пазара на труда. Разочаровани сме, че бизнесът не може 
да бъде бенефициент по ОП „Околна среда”. За новия период срещаме отпор от страна на държавата да включи бизнеса 
като частен бенефициент”, каза още д-р Милена Ангелова.  
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3e-news.net 
 
√ Бизнесът е готов с конкретни предложения за еврофондовете за периода 2014 г. - 2020 г. 
http://www.3e-
news.net/show/33490_biznesyt%20e%20gotov%20s%20konkretni%20predlojeniya%20za%20evrofondovete%20za%20perioda
%202014%20g.%20-%202020%20g._bg/ 
Икономическият и социален съвет (ИСС) има конкретни предложения по отношение на усвояването на евросредствата 
за следващия програмен период. Те са представени в становището по "Приоритети и политики за усвояване на 
средствата от фондовете на Европейския съюз в България през периода 2014 – 2020 г.".  
Така например от съвета предлагат при програмирането на периода 2014 – 2020 година да бъдат предвидени 
минимални квоти за усвояване от страна на частно-правните бенефициенти във всяка програма, които да не могат да 
бъдат нарушавани без съгласието на социалните партньори.  
Представителите на социалните партньори и на организираното гражданско общество да имат блокиращо малцинство 
при взимането на важни решения на Комитета за наблюдение, за да се гарантира, че консенсусните виждания на тези 
групи да бъдат неглижирани, посочи д-р Милена Ангелова, член на ИСС, главен секретар на Асоциация на 
индустриалния капитал в България. Трябва да се опрости целият процес. "В момента се изискват изключително много 
документи, за които държавата вече е наясно. Настояваме целият процес да бъде цифровизиран. Да се намери по-добър 
начин на администриране на регистър за държавните помощи", посочи д-р Ангелова.  
"Имаме много предложения по оперативните програми. Най-важната програма за бизнеса е "Конкурентноспособност". 
Относно "Развитие на човешките ресурси" трябва да бъдат интегрирани най-голям брой лица в пазара на труда. 
Разочаровани сме, че бизнесът не може да бъде бенефициент по ОП "Околна среда". За новия период срещаме отпор от 
страна на държавата да включи бизнеса като частен бенефициент", каза още д-р Милена Ангелова, цитирана от агенция 
"Фокус". 
 
fermer.bg 
 
√ България ще разширява сътрудничеството си с Русия в агросектора 
http://www.fermer.bg/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%B5-
%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%88%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0-
%D1%81%D1%8A%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1
%82%D0%BE-%D1%81%D0%B8-%D1%81-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-
%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-news6172.html 
Българските компании трябва да търсят възможности за коопериране с руския бизнес при производството на 
селскостопанска техника, хеликоптери, електрокари и електротелфери. Това каза посланикът ни в Москва Бойко Коцев 
по време на среща в Министерството на икономиката и енергетиката между представители на различни държавни 
структури и бизнес асоциации, съобщиха от министерството. 
Според Никола Зикатанов от Асоциация на индустриалния капитал в България полето за бизнес с Русия е огромно. По 
неговите думи реалистично би било да работим за коопериране в областта на хранително-вкусовата промишленост и 
селскостопанското машиностроене. Георги Минчев от Българо-руската търговско–промишлена палата смята, че 
продуктите на българската хранително-вкусова промишленост и селско стопанство имат шансове на руския пазар, тъй 
като това са сектори със сериозни традиции у нас и те се субсидират от ЕС за износ в трети страни. 
"През последните три години потенциалът на руския пазар не беше използван пълноценно, въпреки традиционното 
присъствие там на български лекарства, детайли за автомобилостроенето, продукти на хранително-вкусовата 
промишленост,  плодове и зеленчуци", каза заместник-министър Красин Димитров. "Българското правителство гледа на 
икономическите отношения с Русия не от идеологическа гледна точка, а като огромен пазар с потенциал и традиции за 
българско присъствие. За да е ефективна помощта от страна на държавата, трябва да се вслушаме в мнението на 
компаниите, като работим в посока увеличаване: износа на българските стоки, на услуги в това число туризъм и 
недвижима собственост и на руските инвестиции в България", каза още г-н Димитров и добави, че правителството 
предлага интегриран подход на всички институции и фирми, които имат отношение към бизнеса с Русия, но с обща цел – 
задълбочаване на икономическите ни контакти. 
 
Телевизия Bulgaria on Air 
 
√ Бизнесът за актуализацията на бюджета 
http://www.youtube.com/watch?v=mKixPn1B5dU 
Гост в студиото: Ивелин Желязков от Асоциацията на индустриалния капитал в България. По телефон ще чуете и 
мнението на Любомир Дацов, бивш заместник министър на финансите. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Капитал 
 
√ Ненужен ремонт 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/07/19/2106472_nenujen_remont/ 
"Това кой го е правил? Тц-тц, оставил си е ръцете." Тази любима реплика на домашните майстори описва добре и 
подхода при ремонта на държавния бюджет, който новото правителство поиска. 
Кабинетът "Орешарски" е на път да повтори грешката на предшествениците си при актуализацията на бюджет 2010 – 
разходите се увеличават, но в по-голямата си част те ще се похарчат без санкцията на парламента, т.е. непрозрачно и 
неефективно. Сега заявката за бюджетния дефицит е той да остане в рамките на допустимите норми – 2% от БВП, което 
по същество не е притеснително. Разходите също се увеличават с малко - 200 млн. лв., а таванът на новоемитирания 
дълг се увеличава до 1 млрд. лв. Като цяло промените са малко и оставят впечатление, че с повече усилия 
правителството е можело да се справи и без да е нужно прекрояване на бюджета.  
 По-дългосрочните опасения обаче са същите като преди три години – дали, веднъж отпуснали се да харчат повече, 
управляващите няма да продължат с тази политика. Още повече че предпоставките са налице – гражданското 
недоволство и политическата криза допълнително увеличават склонността на правителството към популизъм. Сега 
разликата е, че резервът е много малък и единственият начин да се финансират дефицитите оттук нататък е чрез дълг 
или по-високи данъци. 
Криви мотиви 
След гръмкото изявление на премиера Орешарски за липсващи "между един и два милиарда" се оказа, че реално 
очакваното неизпълнение на приходите е малко под 300 млн. лв. Според Георги Ангелов от "Отворено общество" при 
бюджет от над 31 млрд. лв. това представлява по-малко от един процент и подобни неизпълнения/преизпълнения се 
случват почти всяка година. "Бюджетът има достатъчно възможности, за да ги покрие - например от средствата за 
кофинансиране, които ще бъдат спестени заради по-малкото от планираното усвояване на еврофондове, разходи за 
лихви и други", разяснява той. 
Калоян Стайков от Института за пазарна икономика пък допълва, че в началото на месеца МВФ даде положителна 
оценка за изпълнението на приходната част, което може да бъде възпрепятствано единствено от значително по-слаб 
икономически растеж или забавени плащания от ЕК. "На фона на тази положителна оценка актуализирането на 
приходната част може би цели нейното преизпълнение", допълва той. 
Разходите се увеличават с 200.4 млн. лв. От тях по-голямата част ще отиде, за да се платят просрочени дългове на 
ведомства към частния сектор. От финансовото министерство посочват, че те са натрупани основно в системите на 
Министерството на отбраната (МО), Министерството на вътрешните работи (МВР) и Министерството на правосъдието, 
т.е. силовите ведомства. Първите две обаче са с най-големи бюджети в сравнение с всички останали ведомства – с по 1 
млрд. лв. И наливането на още пари там, макар и с благороден претекст, изглежда странно. Не стана ясно и какви точно 
са тези просрочия. Финансовият министър Петър Чобанов единствено поясни, че най-голямата част от тези пари са на 
Военномедицинска академия заради медицински услуги, осигурявани на лица, които не са военнослужещи. Такива са 
спешната помощ, рехабилитационни грижи и други. За тях не е било предвидено финансиране в бюджета на МО, което 
е неин принципал. 
В други ведомства пък имало разходи, за които не било осигурено финансиране. Като пример Чобанов даде МВР, 
където бившият министър Цветан Цветанов е подписал заповед за екипировка на полицаите, която вече е доставена, но 
за нея не са предвидени пари в сегашния закон за бюджета. 
Останалите допълнителни разходи са за "инвестиции в Министерството на здравеопазването и за земеделските 
производители". Други 40 млн. лв. ще са за интеграция на хората с увреждания. Увеличава се и квотата за ваучери за 
храна с 40 млн. лв. и за тази година тя нараства до 200 млн. лв. Друг е въпросът, че във вида на социална придобивка, 
освободена от облагане, ваучерите могат и да създават бизнес, но това се случва по непазарни правила. Ощетява се 
бюджетът, а ползите от тях са спорни. А и е по-добре данъците да са еднакви и ниски за всички, вместо да се създават 
преференции само за определени групи данъкоплатци. 
Според Калоян Стайков единствената ясна причина за нуждата от допълнителни разходи, която Министерството на 
финансите изтъква в мотивите си, е: "Липсата на гъвкавост в разходите не предоставя възможност за изпълнение на част 
от най-неотложните стабилизационни мерки в програмата на правителството." Това според него означава, че 
управляващите искат на всяка цена да изпълнят програмата си, без да се съобразяват с последствията. 
Без санкцията на парламента 
Допълнителните разходи не са разнесени по министерства, а са в резерва за непредвидени и неотложни разходи. Това 
е, образно казано, буфер, който се залага във всеки бюджет и позволява на правителството да разпределя средствата в 
него,  без да е нужна санкцията на парламента. 
"По този начин се губи отчетността и тези пари могат да бъдат изразходени и за други дейности. Когато става въпрос за 
бюджетни разходи, изрази като "предвиденият ресурс е предназначен главно за" и "средствата ще бъдат насочени 
основно за" говорят за непрофесионализъм. Те могат да се използват разговорно, но не и да присъстват в мотивите към 
законопроект", коментира Стайков. Или както се изразява депутат от ГЕРБ, с увеличаването на резерва за структурни 
реформи с 200 млн. лв. на практика се дава празно платежно на правителството, което то да попълни, както намери за 
добре. Друг е въпросът, че при актуализацията на бюджет 2010 тогавашното мнозинство направи абсолютно същото, 
като увеличи резерва с почти милиард. 
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В проекта за актуализация сега обаче не са отразени нито преместването на ГДБОП от МВР към ДАНС, нито пък 
разделянето на регионалното министерство на две нови. Липсва обявеното от премиера орязване на разходите на 
ведомствата с 5% от 1 юли. Така не става ясно за какво точно ще се изразходват и спестените по този начин средства. 
"Другият вариант беше да се влезе в обсъждане на разходните тавани на всяко едно министерство, а отваряйки тази 
врата, рискувахме да загубим много време, както и да се отвори дискусия защо и други ведомства да не получат 
допълнително финансиране. Затова решихме да заложим средствата в резерва за непредвидени разходи. Няма да 
променим предназначението на средствата и те да отидат за други плащания", поясни финансовият министър Чобанов. 
Според икономисти актуализацията по-скоро оставя впечатление, че управляващите искат да си разширят полето на 
действие и да се презастраховат. В този стил звучи и финансовият министър: "Предвиденият лимит за новоемитиран 
дълг от 1 млрд. лв. е възможност на бюджета, не е наложително да се възползваме от нея", уточнява той. 
Рисковете остават 
Параметрите на готвената актуализация сами по себе си не са притеснителни – дефицитът остава в позволената граница, 
нивото на дълга също няма да се увеличи в номинално изражение спрямо сега заложените 14.6 млрд. лв. 
Заявките, които дават управляващите оттук нататък обаче, показват, че политиката на дефицити ще продължи. Първият 
сигнал дойде по линия на закъсалия ВМЗ, в който държавата изля непрозрачно 30 млн. лв. След това стана ясно, че 
правителството отлага плащането на дивидент от Българският енергиен холдинг за есента. В същото време се оказа, че 
той се кани да отпусне заем от 137 млн. лв. на дъщерното си дружество ТЕЦ "Марица-изток 2". Без обяснения към 
публиката за какво точно са нужни тези пари отпускането звучи съмнително. На вратата вече чука и задлъжнялото БДЖ... 
Вторият сигнал за омекотяване на строгата фискална политика излъчи самото Министерство на финансите – според 
негов анализ предходното правителство е изготвяло проциклични бюджети и салдото е спомагало за задълбочаване на 
икономическите проблеми вместо за преодоляването им и да съдейства за възстановяването. Дори и фискалните 
стимули да работят някъде по света, на местна почва подобно изливане на пари едва ли ще има някакъв ефект. Най-
малкото финансирането на нереформираните публични системи е като да се излива вода в пясъка, а в допълнение – 
обществените поръчки са далече от прозрачни. БСП даде и заявка за повече социални разходи, а и стопирането на 
пенсионната реформа също ще се отрази с отрицателен знак на бюджета. 
При ниско ниво на фискалния резерв останалите два варианта да се финансира дупката в държавните финанси оттук 
нататък са дълг или по-високи данъци. Второто ще има по-скоро негативен ефект върху икономиката. Голямото 
неизвестно при дълга е каква цена може да постигне правителството, ако излезе на международните пазари. Според 
анализатори в момента като макропоказатели България стои добре. Въпросът е дали и как инвеститорите ще оценят 
политическия риск в страната. Има и още. През следващата година правителството ще трябва да рефинансира и 
падежиращите в началото на 2015 г. облигации на Милен Велчев. "Ако не държиш бюджета и не покажеш, че всичко е 
под контрол, следващите емисии може и да се провалят. А няколко скъпи емисии също увеличават дефицита, защото 
растат и разходите за лихви", допълва Георги Ангелов. 
Затова е важно оттук нататък парите на данъкоплатците да се харчат разумно. Ефект от увеличаване на 
преразпределителната роля на държавата може да има единствено ако парите ще се инвестират, а не харчат, т.е. с тях се 
финансират реформи, и то при по-добра отчетност. Намерения за такива обаче засега няма. 
 
Вестник Капитал daily 
 
√ За повече ефективност на разходите 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/07/21/2107492_za_poveche_efektivnost_na_razhodite/ 
Финансовото министерство ще допълни Закона за публичните финанси, за да въведе по-високи изисквания пред 
ведомствата да прилагат програмно бюджетиране в дейността си. Това обяви министърът на финансите Петър Чобанов 
по време на парламентарния контрол в петък. 
Програмното бюджетиране задължава държавните служби да харчат по-ефективно публичните средства, като изисква те 
да доказват ползите за обществото, които създават с отпуснатото им финансиране. Този подход бе въведен в процеса на 
бюджетиране през 2003 г., но на практика не се промени нищо. Министерствата започнаха да категоризират текущите и 
капиталовите си разходи като такива по конкретни програми и политики, но не се представят анализи за това какво е 
състоянието на публичните услуги и как то се променя с времето. "Влизащият от началото на следващата година в сила 
Закон за публичните финанси за съжаление не добавя допълнителни изисквания към подхода, оставяйки го на същото 
ниво на развитие", коментира по този повод финансовият министър. 
След това Петър Чобанов поясни, че в последните няколко години държавата дори е занемарила този принцип на 
бюджетиране, като ведомствата са престанали да изготвят показатели за изпълнение на задачите си, с които искат 
финансиране, а те се формулират все по-неясно и без дългосрочна визия. В края на миналата година финансовото 
министерство прокара Закон за публичните финанси, който с влизането си в сила от началото на 2014 г. ще замени 
действащия в момента Закон за устройството на държавния бюджет. Основната критика, която бе насочена срещу него 
още в процеса на дискусии и гласуване, бе, че не издига програмното бюджетиране на по-високо ниво. 
Какво липсва 
Експерти по публични финанси упрекнаха екипа, който го изготвя, че не въвежда система за оценяване на отделните 
политики и програмите, с които те да се прилагат, а това е необходимо, за да може правителството да отсява най-
ефективните в условията на ниски бюджетни приходи и дефицит. 
Бившият заместник-министър на финансите Владислав Горанов, под чието ръководство бе създаден законът, отхвърля 
тези критики. Като пример той посочи, че за пръв път ресорните министри ще трябва да се явяват пред парламентарните 
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комисии и да защитават финансирането, което им се предоставя. Това изискване е изрично записано в закона и трябва 
да промени сегашната практика финансовото министерство да защитава бюджета пред всяка от ресорните комисии, а 
министрите да се оплакват, че финансирането, което им се предоставя, не е достатъчно, за да изпълнят ефективно 
секторните си задачи. 
"Занапред, ако един министър иска да промени финансирането по отделни политики, които води в хода на годината, 
това ще става само с постановление на Министерския  съвет. Тези промени ще се обсъждат и ще стават публично 
достояние и всеки ще може да държи сметка на министрите защо се правят промените", коментира Владислав  Горанов. 
Промени между финансирането на отделни програми пък ще трябва да се одобряват от министъра на финансите, което 
също представлява дисциплинираща мярка, смята той. 
Променят се лимитите за нов държавен дълг 
Министерството на финансите обмисля да промени ограниченията за новоемитиран държавен дълг от началото на 2014 
г. Занапред лимитът ще се отнася за нетните нови емисии, а не за брутните, както в момента. Промяната означава, че 
ако дадена емисия се предложи на пазара в началото на годината, но е със срочност от три или шест месеца, след 
нейното изплащане няма да се брои като емитиран дълг и на нейно място държавата ще може да тегли нов заем до 
размера на допустимия лимит. 
Промяната се прави заради извънредната емисия на държавни ценни книжа от 20 февруари за плащане на земеделски 
субсидии, която трябва да се плати през август. С размера си от 800 млн. лв. тя запълни 40% от общия лимит за 
новоемитиран дълг през тази година, който бе 2 млрд. лв. 
Така на правителството му е позволено да емитира ДЦК за максимум 1.2 млрд. лв., като с тези средства не може 
едновременно да се финансира бюджетният дефицит, да се изплатят падежиращите книжа от минали години и 
фискалният резерв да се задържи на равнище над 4.5 млрд. лв. в края на годината. Това е и причина с актуализацията на 
бюджет 2013 таванът за новоемитиран дълг да се вдигне от сегашните два на три милиарда лева. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Орешарски: България с най-малко пари от ЕС 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-07-20&article=458696 
България получава най-малко евросредства от всички държави членки за следващия програмен период 2014-2020 г. 
Това заяви премиерът Пламен Орешарски по време на вчерашния парламентарен контрол. "От всички страни, които 
получават помощи по Кохезионния фонд, интензитетът за помощта е най-нисък за нашата страна. Тоест, на глава от 
населението ние получаваме най-малко средства в сравнение с всички останали в ЕС", каза Орешарски. По думите му, 
макар че средствата са договаряни в края на миналата година, сумите стават ясни чак сега. "България не успява да 
защити необходимостта от получаване на допълнителен ресурс, макар пет от шестте наши региона да са на последните 
места в целия Европейски съюз. Не успяваме да получим допълнително финансиране дори за Северозападния район, 
който безспорно е най-бедният в целия ЕС", добави Орешарски. "При намален бюджет на Европа 2014-2020 г. (това е 
първият бюджет, който е по-малък от предишния) България е една от единиците държави, които получават повече пари, 
отколкото през предишния програмен период", заяви в отговор на тези твърдения депутатът от ГЕРБ Томислав Дончев. 
По думите му около една трета от страните от ЕС са получили допълнително финансиране за някои от регионите им. 
Това са държави, чието финансиране се намалява спрямо предишния програмен период. И това е единствената причина 
те да получат подобни бонуси като компенсация. 
Да се заложат минимални квоти за усвояване на евросредства от бизнеса и неправителствения сектор през следващия 
програмен период, пък предложи Икономическият и социален съвет. На фона на това Сметната палата излезе с одит, 
според който страната ни не се е възползвала от възможностите за облекчаване на процедурите за усвояване на парите 
от ЕС. Страната ни е използвала 1 задължителна и 1 незадължителна мярка за улесняване на кандидатстването за 
европари от общо 2 задължителни и 7 незадължителни мерки. 
 
Вестник Преса 
 
√ Няма заплаха за банковата ни система 
http://pressadaily.bg/publication/19558-%D0%9D%D1%8F%D0%BC%D0%B0-
%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B8-
%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0/ 
Няма към момента сериозна заплаха за финансовото състояние на банковата система като цяло. Това  заяви 
финансовият министър Петър Чобанов. 
Министерството на финансите проиграва сценарии какво ще се случи, след като се намали концентрацията на парите на 
държавните дружества в няколко банки и как това ще се отрази на банковата система. Могат да се намерят начини този 
проблем да бъде решен без това да застраши сериозно стабилността на системата, убеден е министърът. 
"Не смятам, че това ще разклати сериозно финансовото състояние на Корпоративна търговска банка и те предполагам 
вече работят и вземат мерки по отношение на управлението на своята ликвидност", коментира той. От министерството 
ще искат информация и от държавните предприятия как според тях разместването на средства ще се отрази на 
дейността им. 

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-07-20&article=458696
http://pressadaily.bg/publication/19558-%D0%9D%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0/
http://pressadaily.bg/publication/19558-%D0%9D%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0/
http://pressadaily.bg/publication/19558-%D0%9D%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0/
http://pressadaily.bg/publication/19558-%D0%9D%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0/
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Чобанов обясни, че вече е изискал информация какво се случва към края на юни с парите на държавните дружества, но 
още няма официален доклад. Това, което към момента е идеята е да съберем информацията как стоят нещата към края 
на юни и своевременно това да се оповести, обясни той. 
В първите 12 дни на юли върнахме по-ускорено ДДС за 454 милиона, включително този път помислихме и за малките 
фирми и на 1 215 малки фирми върнахме 60 милиона лева, което за тях си е сериозен източник на финансов ресурс, 
съобщи финансовият министър. 
Реално ние трябва да се замислим защо въобще боравим с понятия като "просрочено ДДС" и как да намалим това 
просрочено ДДС и как да не се стига до там. Данните, които изнесохме за 25 милиона лева платени лихви поради 
просроченото ДДС през миналата година и 12 милиона лева дължими лихви само за първите пет месеца на тази година, 
също са достатъчно тревожни. Употребяваше се преди време терминът, че това е евтино финансиране на бюджета, но се 
оказва, че не е толкова евтино, защото лихвата е сериозна, коментира той. 
На въпрос МФ пише ли закон за ипотечните кредити, министърът отговори : "Доколкото знам това е идея на депутати, в 
Министерството на финансите не пишем такъв закон. Какво ще се случи предстои да видим и зависи от волята на 
народните представители. Ако ни поканят в разговорите ще участваме и ще формираме позиция, към момента не сме 
част от тези разговори". 
 
√ Кабинетът заседава извънредно по актуализацията на бюджета 
http://pressadaily.bg/publication/19681-%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-
%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-
%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-
%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0/ 
С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. се 
предлага ревизиране на направените прогнози за приходите и изпълнението на част от най-неотложните 
стабилизационни мерки в програмата на правителството. Те са насочени към растеж, подобряване на бизнес средата и 
подпомагане на хора с увреждания. 
Очакванията за неизпълнение на приходите са следствие на оптимистичните допускания по прогнозата за макрорамката 
на етапа на планиране на бюджета за настоящата година, наред с недооценените ефекти от нормативни промени в 
режими и срокове за деклариране и внасяне на някои данъци, свитото вътрешно търсене, динамиката на вноса и износа 
и промените във валутните курсове. Влиянието на тези фактори, както и ниската събираемост, се отразяват върху 
постъпленията от ДДС и акцизи. 
Силно са надценени и постъпленията от данъка върху доходите от лихви. В резултат на предприетите спешни мерки за 
двете приходни администрации очертаващото се неизпълнение в данъчните приходи по републиканския бюджет за 
2013 г. е в размер на около 555,0 млн. лева, от първоначалните оценки на приходните агенции за неизпълнение в 
размер близо 980 млн. лв. (1,2% от прогнозния БВП). 
Същевременно по отношение на разходите липсват гъвкавост и буфери, които да могат да посрещнат натиска върху 
бюджетната позиция от очертаващото се неизпълнение на приходите. 
Министерствата и ведомствата, в хода на изпълнение на държавния бюджет за 2013 г., поставят настоятелни искания за 
допълнителни средства за над 500 млн. лв. (0,6% от прогнозния БВП). Не всички искания, обаче биха могли да бъдат 
удовлетворени при запазване на фискалната позиция, поради което първостепенните разпоредители с бюджетни 
кредити трябва да предприемат и мерки за приоритизиране и оптимизиране на разходите по бюджетите им. 
За преодоляване на натиска върху разходите в резултат на просрочените задължения, както и за осигуряване на 
допълнителен ресурс в резерва за непредвидени и неотложни разходи, в частта му за структурни реформи и 
допълнителни фискални мерки, се предвиждат разходи за разплащане на задължения към бизнеса и разходи за 
подкрепа на гражданите в общ размер на 200,4 млн. лева. От тях предвиденият ресурс в размер на 160,4 млн. лв. (0,2% 
от прогнозния БВП) е предназначен главно за погасяване на просрочени задължения на държавата към бизнеса, 
натрупани основно в системите на Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи и Министерство на 
правосъдието. Предвидени са също така и допълнителни средства за инвестиции по бюджета на Министерство на 
здравеопазването и средства за земеделските производители. Предвиденият допълнителен ресурс в размер на 40 млн. 
лв. е за обезпечаване на социалните плащания за най-уязвимите групи. Със средствата ще бъде компенсиран 
възникналият недостиг за изплащане на интеграционни добавки, с които ще се осигури финансирането на правата на 
хората с увреждания и тяхната социално-икономическа защита. За насърчаване на социалната ангажираност на 
работодателите утвърдената обща годишна квота за ваучери за храна за 2013 г. в размер на 160 млн. лв. се увеличава на 
200 млн. лева. 
Предлаганата актуализация на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. (ЗДБРБ за 2013 г.) ще бъде 
осъществена при запазване на финансовата и фискалната стабилност на държавата, обясняват от МФ. 
Актуализираните прогнози за 2013 г. предвиждат ръст на икономиката от около 1%, което е по-песимистичен сценарий 
от заложения в макрорамката към Бюджет 2013 растеж от 1,9%. Предлаганите промени в закона за държавния бюджет 
за 2013 г. предвиждат увеличаване на дефицита с 493,4 млн. лв. (0,6 % от прогнозния БВП), с което се променя 
бюджетната позиция до дефицит от 2,0 % от прогнозния БВП, но остава в рамките на регламентирания с чл. 20, ал. 4 от 
Закона за устройството на държавния бюджет лимит от 2,0 % от БВП и спазва критериите от Маастрихт. 
Предлаганото увеличаване на дефицита обуславя промяна в лимита за максималния размер на новия държавен дълг, 
който може да бъде поет през 2013 година. Емитираните извънредно 6-месечни ДЦК на вътрешния пазар на стойност 

http://pressadaily.bg/publication/19681-%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0/
http://pressadaily.bg/publication/19681-%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0/
http://pressadaily.bg/publication/19681-%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0/
http://pressadaily.bg/publication/19681-%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0/
http://pressadaily.bg/publication/19681-%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0/
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800 млн. лв. през февруари 2013 г., на практика изчерпват одобрения лимит. От друга страна, съществува необходимост 
от осигуряване на буфер във фискалния резерв, който да минимизира евентуални ликвидни рискове. Обезпечаването 
допълнителното дългово финансиране в размер до 1,0 млрд. лв., няма да окаже влияние върху регламентираното 
ограничение за максималния размер на държавния дълг към края на годината от 14,6 млрд. лева, предвидено в § 14 от 
преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2013 г. 
В обобщение, с проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 
2013 г. се предвижда приспособяване на бюджетната позиция при запазване на приемствеността по отношение на 
фискалната стабилност и осигуряване на по-реална основа за подготовката на Бюджет 2014.  
 
economynews.bg 
 
√ Приет е доклад за Плана за действие за 2013 г. 
http://www.economynews.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82-%D0%B5-
%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0-
%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-2013-%D0%B3-
news47212.html 
Правителството одобри доклад за изпълнението към 30 юни на Плана за действие за 2013 г. с мерките, произтичащи от 
членството на България в Европейския съюз, съобщи пресслужбата на ЕС. Планът се отчита всеки месец пред Съвета по 
европейски въпроси (СЕВ) и е основна превантивна мярка за избягване на процедури за нарушение по чл. 258 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз. 
Към 30 юни от всички заложени 184 мерки са изпълнени 76 мерки, а 46 не са изпълнени в срок. Това е 37,7% 
неизпълнение на мерките за 2013 г. То представлява увеличение на неизпълнените мерки в сравнение с първото 
тримесечие на годината, когато процентът на неизпълнение беше 29,5%. 
Част от неизпълнените мерките се дължат на неприемане на четири проектозакона от 41-ото Народно събрание поради 
неговото предсрочно разпускане. Традиционно продължава да бъде проблем и продължителното 
вътрешноведомствено и междуведомствено съгласуване на проекти на актове, особено в случаите когато в изготвянето 
на текстовете са ангажирани две или повече министерства и ведомства. 
От всички 44 процедури за нарушения срещу България, отворени към момента, 10 са за нарушения поради 
нетранспониране в срок на директиви на ЕС. През първата половина на 2013 г. ЕК стартира четири нови процедури и 
прие едно мотивирано становище за невъвеждането в срок на директиви на ЕС. В резултат на положените усилия може 
да се очаква закриването на седем от отворените 10 процедури за нетранспониране в срок, тъй като България е 
изпълнила задълженията си и ЕК е уведомена за това. 
На 4 юли 2013 г. Комисията публикува новото Табло с директивите в областта на вътрешния пазар (Internal Market 
Scoreboard), което показва степента, в която държавите-членки са въвели директивите на Европейския съюз в областта 
на вътрешния пазар. За България процентът на неизпълнение, съответно, нетранспонираните директиви с изтекъл срок 
към 30 април 2013 г., е 0,3 % или четири невъведени в срок директиви (от общо 1367). За сравнение, в последното 
издание на Таблото - №26, което обхващаше всички директиви със срок за въвеждане до 30 октомври 2012 г., България 
се представи с 0,6% дефицит или осем нетранспонирани в срок директиви. Дефицитът на транспониране е намален 
наполовина. 
България постига целта от максимум 1% дефицит, приета от европейските държавни и правителствени ръководители по 
време на Европейския съвет в Брюксел през 2007 г., както и заложеният в рамките на Акта за единния пазар нов праг на 
дефицита по въвеждане – 0,5 на сто. 
Към края на второто тримесечие на 2013 г. България има шест нетранспонирани директиви в областта на вътрешния 
пазар с изтекъл срок на транспониране, които ще бъдат част от директивите, обект на следващото – Табло №28, което 
ще отчете директивите с краен срок към 31 октомври 2013 г. 

http://www.economynews.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82-%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-2013-%D0%B3-news47212.html
http://www.economynews.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82-%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-2013-%D0%B3-news47212.html
http://www.economynews.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82-%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-2013-%D0%B3-news47212.html
http://www.economynews.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82-%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-2013-%D0%B3-news47212.html

