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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
Телевизия Bulgaria on Air 
 
√ На 25 юли в Сутрешния блок на Bulgaria On Air ще видите 
http://bgonair.bg/bg/sutreshen_blok_/na_25_juli_v_sutreshniq_blok_na_bulgaria_on_air_shte_vidite/ 
Стана ли бизнесът заложник на политиците и протестиращите и възможно ли е съживяване на 
предприемачеството? 

 Пропуква ли се политическото статукво в момента и възможно ли е поредната нощ на протести да доведе до 
реализирането на желанието на демонстрантите за оставка на правителството и разпускане на парламента в най-скоро 
време? Анализ на политолозите Борис Попиванов и Анна Кръстева гледайте в 8 часа. 

 Стана ли бизнесът заложник на политиците и протестиращите и възможно ли е съживяване на 
предприемачеството при тази нестабилна ситуация у нас? Коментар на председателя на Асоциацията на Индустриалния 
Капитал у нас Васил Велев ще видите в 9 часа. 
 
money.bg 
 
√ Актуализацията на бюджета мина през три парламентарни комисии 
http://money.bg/news/id_1232897551/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%8
6%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_%D0%B
C%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D1%82%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B
B%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81
%D0%B8%D0%B8 
Законопроектът за актуализация на бюджета бе приет на първо четене. 
В присъствието на министрите на икономиката, финансите и труда започна вчерашното съвместното заседание на 
бюджетна, социална и икономическа комисии в парламента. 
ГЕРБ изпълни обещанието си и се върна на работа в НС, като на заседанието на комисиите дойде силна група гербери, в 
която личаха много бивши министри и зам.-министри. 
С това бе сложено началото на обсъждането на проекта за актуализация на бюджета, приет вчера от Министерски съвет. 
Припомняме, лидерът на ГЕРБ Борисов обяви, че парламентарната му група подновява работата си в парламента 
именно заради актуализацията на бюджета, срещу което герберите са твърдо против. 
В дългия списък с присъстващи са още и подуправителят на БНБ Димитър Костов, шефът на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Васил Велев, зам.-председателят на БСК Димитър Бранков, както и президентът на 
КНСБ Пламен Димитров. 
Законопроектът за актуализация на бюджета бе приет на Първо четене 
Пред сградата на народното събрание са се събрали няколко десетки протестиращи и скандират „Оставка".  
Междувременно техни "мобилни групи" отидоха до площада пред МС, за да въкнат вечерните протестиращи да 
блокират депутатите от комисиите. 
На този фон финансовият министър Петър Чобанов заяви, че по времето на управлението на ГЕРБ фискалната позиция на 
страната се е влошила с 8.1 млрд. лв., поради това, че са взети средства от фискалния резерв и заеми. 
Чобанов отново обърна внимание, че политиката на забавени плащания към фирмите и невръщане на ДДС в нормалния 
срок, не е политиката на новия кабинет за разлика от тази на предишното правителство. Финансист № 1 заяви, че само 
от лихви върху забавени плащания са натрупани нови задължения на държавата в размер на близо 40 млн. лв. за година 
и половина. 
По отношение на дълга Чобанов увери, че в края на годината държавният дълг няма да надхвърля 14.6 млрд. лв., както е 
заложено и в настоящия бюджет. Причината да се търси ново финансиране е, че през февруари правителството на ГЕРБ 
изтегли 800 млн. лв., които сега блокират възможността за взимане на външно финансиране. 
С новите средства, които ще бъдат изтеглени, освен да се раздвижи икономиката, държавата ще запази ресурс, с който 
да посреща плащанията си по дълга през следващата година. 
Чобанов посочи, че след сериозни мерки приходната част, планирана за 2013 г, няма да се изпълни нетно с 207 млн. лв. 
въпреки изразеното по-рано становище, че близо 1 млрд. няма да бъдат събрани от приходните агенции. 
Тези 980 млн. лв., които заварихме като невъзможни събирания, ние с много труд ще направим в края на годината само 
580 млн. лв. Освен това се предвиждат около 370 млн. лв. неданъчни приходи, което да доведе до споменатите по-горе 
207 млн. лв. 
Очаква се също така разходната част да бъде увеличена с около 200 млн. лв. и така общият дефицит да се увеличи с 
близо 410 млн. лв. и да достигне около 1.3 млрд. лв. при планирани около 800 млн. лв. 
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Новите разходи ще бъдат в сферите на здравеопазването, социалното подпомагане, инициативите за освобождаване на 
радиочестотния спектър, земеделските производители. С около 160 млн. лв. правителството ще се разплати с бизнеса, 
заяви Чобанов в края на 30-минутното си експозе. 
След него думата взе председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев, който заяви, че 
всяко правителство трябва да работи с бюджет, което самото то е направило. Той посочи, че е изключително важно 
държавата да възстанови репутацията си на редовен платец. 
Този бюджет (приет от ГЕРБ през 2012-та, б.р.) е абсолютно предизборен, заяви председателят на финансовата комисия 
Йордан Цонев. Такива бяха всички бюджети от 1990 г. в годините на избори, уточни той. 
В тази връзка, по думите му, единственият бюджет, който трябваше да актуализирате е този за 2009 г., когато поехте 
властта, обърна се Цонев към присъстващите народни представители от ГЕРБ. 
Той изрази надежда парламентарната група на ГЕРБ да подходи градивно по отношение на процедурата по 
актуализация на Бюджет 2013. 
По-рано бившият зам.-финансов министър Владислав Горанов заяви, че ГЕРБ са дошли, за да изразят позицията си, че 
предложената оптимизация на бюджета е ненавременна, прибързана и "не покрива мотивите, с които тя беше 
защитавана досега". 
По думите му обсъжданията трябва да засегнат и периода, в който законопроектът за държавния бюджет беше 
приеман. Тогава критиките на БСП бяха относно приходна част на бюджета. 
„Именно тогава сегашният премиер Пламен Орешарски убеждаваше българските граждани, че БСП знае как да се 
справи със сивите сектори и контрабандата и да осигури 1,4 млрд. лева само от разбиване на контрабандни схеми", 
посочи Горанов. 
По думите му не може да се говори за икономическа среда, слушайки всяка вечер протестите на хората, защото хората 
са загубили доверие в управляващите. 
 
mi.government.bg 
 
√ Министър Стойнев ще участва в годишна среща с търговско-икономическите съветници, командировани в СТИВ 
http://www.mi.government.bg/bg/news/ministar-stoinev-shte-uchastva-v-godishna-sreshta-s-targovsko-ikonomicheskite-
savetnici-komandirovani-v-st-1269.html 
Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев ще участва в годишната среща на екипа на 
министерството и търговско-икономическите съветници, командировани в Службите по търговско-икономически 
въпроси (СТИВ) с представители на бизнес средите. Участие в събитието ще вземат и заместник-министър Красин 
Димитров и представители на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българска стопанска 
камара, Българска търговско-промишлена палата, Асоциация на индустриалния капитал, Съюз за стопанска инициатива. 
Уважаеми журналисти, срещата ще се проведе на 25 юли в София в сградата на МИЕ на ул. "Триадица" 8, ет. 8, зала 821 
от 9.30 ч. Заповядайте! 
 
focus-news.net 
 
√ Министър Драгомир Стойнев ще участва в годишна среща с търговско-икономическите съветници, командировани 
в СТИВ 
http://www.focus-news.net/?id=n1809625 
Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев ще участва в годишната среща на екипа на 
министерството и търговско-икономическите съветници, командировани в Службите по търговско-икономически 
въпроси (СТИВ) с представители на бизнес средите. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на икономиката и 
енергетиката. Участие в събитието ще вземат и заместник-министър Красин Димитров и представители на 
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българска стопанска камара, Българска търговско-
промишлена палата, Асоциация на индустриалния капитал, Съюз за стопанска инициатива.  
Срещата ще се проведе в София в сградата на МИЕ на ул. "Триадица" 8, ет. 8, зала 821 от 9.30 часа.  
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Сега 
 
√ Само 3% от българите мислят, че икономиката ни е в добро състояние 
http://www.segabg.com/article.php?id=658594 
Растящата безработица е най-големият проблем на страната ни според 63% от българското население. Това показва 
изследване върху икономическата среда на Евробарометър. В останалите държави членки на Европейския съюз 
заетостта също е повод за притеснение, но средно за около половината от гражданите. Справянето с кризата и с 
високите цени се посочват масово от европейците като първа задача, която управляващите трябва да решат. 
51% от българите определят финансовото си състояние като много лошо, а бюджетът на 66 на сто от семействата у нас е 
"на червено". Очаквано почти никой в България не се осмелява да мечтае и да прави дългосрочни планове за бъдещето. 
Половината от семействата у нас живеят ден за ден. Едва 11 на сто от домакинствата имат някакви планове за близките 

http://www.mi.government.bg/bg/news/ministar-stoinev-shte-uchastva-v-godishna-sreshta-s-targovsko-ikonomicheskite-savetnici-komandirovani-v-st-1269.html
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http://www.segabg.com/article.php?id=658594
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1-2 години, а 34% чертаят бъдещето си само за около 6 месеца напред. 
Оптимистите за по-бързо справяне с кризата се броят на пръсти. Едва 3% от сънародниците ни намират икономическото 
състояние на България за добро. 95 на сто не са на същото мнение. Парадоксално повече оптимисти за състоянието на 
националната икономика има в доста по-закъсали финансово страни като Португалия и Ирландия. След нас са само 
силно засегнатите от финансовата криза Гърция, Испания и Хърватия. Хората у нас се оплакват още от високата 
престъпност, от недоброто здравеопазване и образование, от работата си. Въпреки общата песимистична оценка за 
икономиката и личните финанси в България делът на хората, които смятат, че пикът на кризата вече е дошъл и по-лошо 
не може да стане, е 31%. Обратно е сред другите европейци - повече от половината смятат, че дъното не е достигнато и 
няма надежда нещата бързо да се оправят. 
СПАСИТЕЛИ 
1/3 от българските жители виждат единствено ЕС като спасителна лодка за икономиката ни. Очаквано доверието в 
политиците ни е слабо - само 21% от анкетираните разчитат, че правителството, което и да е то, ще се справи с 
последствията от кризата. Държавните институции също не се ползват с доверие. Само 13 на сто вярват в парламента, 
16% - в правителството. Европейските институции обаче са спечелили уважението на 54% от населението у нас. 
 
economynews.bg 
 
√ Четири сектора у нас стабилни 
http://www.economynews.bg/%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8-
%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-
%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8-news47371.html 
Само четири сектора в последните няколко години у нас бележат ръст в развитието си и почти не са повлияни от 
икономическата криза - автомобилостроенето /стотина предприятия, които произвеждат само компоненти за 
автомобили/, информационни технологии, филмовата и телевизионна продукция, научната и развойната дейност. Това 
сочи анализ на представената днес в Министерството на икономиката и енергетиката Национална стратегия за 
насърчаване на малките и средни предприятия. От МИЕ припомниха, че производителността на труда в България е една 
от най-ниските в ЕС, затова е необходимо да има предприятия, които да създават заетост. У нас има по-малко от 
нужните предприятия в конкретни сектори, които са по-производителни от други, затова предстои преструктуриране на 
секторите в страната. За да се стигне средното ниво на производителност в ЕС, на България са необходими още над 4000 
малки и средни предприятия и 57 хил. заети със съответната квалификация.  
Според представената стратегия търговията на дребно у нас е най-масовия сектор, заема почти една трета от 
предприятията в страната. За сметка на това липсват високо-технологични производства. Секторите в промишлеността, 
които у нас отчитат недостиг на предприятия, са металостроене, машиностроене, автомобилостроене. Научната и 
развойна дейност, която е представена от около 200 предприятия, е най-високо производителния сектор в страната и 
най-близък до средната производителност на труда в ЕС. Въпреки това у нас няма сектор, който да надвишава средната 
производителност на труда в ЕС. Според последния анализ на ЕС България вече не е последна в нито една област, но е 
предпоследна в три - иновации, околна среда и стъпване на външни пазари. В първата десетка сме по напредък в 
предприемачеството, администрацията и държавните помощи.  
В момента страната ни разчита основно на износ на суровини - основно метали, храни и петролни продукти. 
Производството на храни и облекло са най-масовите промишлени сектори, с най-голяма 
заетост, както и фармацевтиката, която е представена от около 50 предприятия. Най-големият недостатък в достъпа до 
финансиране е делът на изгубените вземания. 
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