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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Намаля държавният рекет над бизнеса 
 
Необходимо ли е да се вземе заем от 1 млрд. лв. и за какво трябва да бъде използван той? Накъде върви икономиката и 
има ли вече признаци за излизане от кризата, или ни дебне рецесия? Какво трябва да направи кабинетът "Орешарски", 
за да подобри бизнес климата у нас? Как ще се отразят на индустрията новите цени на електроенергията? С тези и други 
актуални въпроси се обърнахме към председателя на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България Васил Велев. 
- Г-н Велев, парламентът гласува актуализацията на бюджета, но  споровете не стихват. Защо? 
 - Още в началото на ноември 2012 г. Асоциацията на  индустриалния капитал в България излезе с позиция, приета от 
Националния й  съвет, че планираният ръст на Брутния вътрешен продукт (БВП) от 1.9% за 2013 г.  е нереалистично висок 
и че той категорично няма да се случи. Тогава нашата  прогноза беше за ръст на БВП от 0.5%. И сега, както виждате, лека-
полека  международните финансови институции и Европейската комисия коригират своите  прогнози за ръста на БВП за 
България, като стойностите му вече започват да  клонят към нашата прогноза от ноември. 
У нас като че ли стана традиция да се правят предизборни  бюджети. Ако си спомняте, и преди предишните 
парламентарни избори пак беше  планиран бюджет с нереалистично висок ръст на БВП. Целта на тези 
предизборни  бюджети е ясна. Планират се високи приходи, на чиято база се залагат и високи  разходи. След което 
разходите се осъществяват, приходите не се случват, което  води до увеличен дефицит. 
Така че състоянието на бюджета за нас не е изненада, ние го  предвидихме още преди 9 месеца и веднага бихме 
камбаната, но никой не се вслуша  в нашите предупреждения тогава. 
- Всъщност това е основният, но не и единственият проблем на  бюджета, нали така? 
- Да, съществуват още ред други проблеми, които оказват влияние  за неизпълнението на приходната част на бюджета, 
като въвеждането на нови данъци  или променен начин на плащане на стари налози. Например вече стана ясно, 
че  планираният данък върху лихвите, който е нов, няма да бъде събран в заложения в  бюджета размер. Събраното в 
бюджета досега говори, че до края на годината  приходите по това перо ще бъдат едва наполовина от планираното. 
Също така беше направена корекция в начина на плащане на  корпоративния данък за малките и средните предприятия, 
както и на начина на  плащане на данъка върху социалните разходи. Те ще се плащат веднъж годишно, като  плащането 
за 2012 г. ще стане чак през март догодина. Очевидно изместването на  датата на плащане на тези налози също не е 
съобразено с приходната част на  бюджета за 2013 г. Също така не се случи и очакваният ръст в потреблението, а  оттам - 
и на вноса. Динамиката износ - внос е обратната на тази, която събира  по-големи приходи за бюджета. Износът расте 
по-бързо от вноса, а оттам фирмите,  които възстановяват ДДС, го правят по-бързо, отколкото тези, които внасят 
ДДС.  Наслагването на всички тези фактори води до намаляване на приходите в бюджета,  въпреки че дори и само 
първият от тях - по-малкият ръст на БВП, е достатъчен  като фундаментален фактор да не се изпълнят данъчните 
приходи. И ако само  планираното като неизпълнение се случи, ще е добра оценка за приходната  администрация. 
Защото нашите притеснения са, че още по-малки приходи ще бъдат  събрани през тази година. 
- Според вас противниците на актуализацията на бюджета имат ли  логични аргументи? 
- Мисля, че вече е крайно време да се спре с тази истерия за  гръцки сценарии, прекомерни дефицити и дълг. Все пак 
България е една от двете  страни в ЕС с най-нисък публичен дълг спрямо БВП и сме една от 8-те страни с  най-нисък 
дефицит. Така че макроикономическата ни стабилност не е застрашена и  не се поставя под съмнение. Трябва да се спре 
и със спекулациите за покачването  на лихвите. Когато се говори, че те са се покачили у нас, трябва да се каже, че  и в 
Германия и други страни те също са се покачили и че това е тенденция в  Европа и света, а не изолиран случай за 
България. Изобщо трябва малко  по-сериозно да се говори за сериозни неща, каквато е икономиката. 
- Споменахте една добра новина, каквато е ръстът на износа.  Това в крайна сметка е добър знак за икономиката, 
нали така? 
- Принципно - да. Въпреки че износът непосредствено се отразява  върху бюджета чрез по-малкото приходи от ДДС. А че 
е по-добре за икономиката - е  безспорно, тъй като в предприятията износители растат приходите, 
заетостта,  възнагражденията, а оттам, надяваме се, след време ще нарасне потреблението и в  крайна сметка това ще 
доведе до балансиране на икономиката. Лошото е, че първото  пряко следствие от нарастването на износа е намаляване 
на ДДС, а положителните  ефекти ще се усетят по-късно. 
- Най-много спорове предизвика заемът от 1 млрд. лева. Защо е  необходим той и евентуално какви разходи ще 
бъдат покрити с него? 
- Изприказваха се много митове и дори откровени глупости. Вече  стана ясно, че дефицитът в бюджета ще се увеличи с 
близо 0.5 млрд. лева - 300  млн. лв. по-малко приходи и от 200 млн. лв. - по-високи разходи. Този дефицит  може да бъде 
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покрит или от фискалния резерв, или от заем. Тъй като фискалният  резерв доста е изтънял, предложението беше да се 
увеличи лимитираният дълг.   
- Защо тогава заемът не е 500 млн. лева, а 1 милиард? 
- Записано е "до 1 милиард", а не точно "1 милиард". Защото  предложението е останалите средства "до 1 милиард", над 
тези 500 млн. лв.,  необходими за покриване на нарасналия дефицит, да бъдат отнесени във фискалния  резерв, за да се 
увеличи сумата в него. Това се прави поради факта, че в  началото на 2014 г. има падежи по външния дълг на България, 
които са от порядъка  точно на 0.5 млрд. лева. Винаги е по-добре да има гъвкавост при определяне на  датата, на която 
да се вземе заем. Защото ако той се договори в последния  момент, примерно - в края на януари 2014 г., тогава тези, 
които отпускат заема,  знаейки, че сме притиснати от времето, ще го отпуснат при много по-лоши условия.  Тогава цената 
на този заем, който ще се плаща 5 или 10 години, сумарно ще е  много повече, отколкото ако се вземе 2-3 месеца по-
рано и се плащат лихви,  докато той си стои във фискалния резерв. Сметката е проста и лесно може да се  провери. 
- Накъде върви българската икономика? Има ли тенденция за  излизане от кризата? 
- Националната статистика отчете известно подобрение на бизнес  климата спрямо зимните месеци, като прогнозата е 
положителна в средносрочен  план. Засега обаче няма някаква рязка промяна. Общо взето - тъпчем на едно място  с лек 
оптимизъм. При всички случаи обаче трябва да признаем, че има положителна  промяна от гледна точка на третиране на 
бизнеса от страна на администрацията. От  всички се отчита, че този произвол и рекет от страна на държавата над 
бизнеса до  голяма степен вече е преодолян. 
- Какво трябва да направи кабинетът, за да подобри още бизнес  климата? 
- Необходими са сериозни промени в нормативната уредба,  най-вече - в Закона за обществените поръчки, който 
генерира корупция. Промените  трябва да бъдат към унифициране на правила, автоматизиране на начина 
на  провеждане на конкурси, осигуряване на достъп на по-широк кръг фирми до  търговете, а не чрез изкуствено 
създадени критерии да се издигат бариери пред  тях и да бъдат предизвестени победителите. В това отношение под 
ръководството на  вицепремиера Даниела Бобева вече е изготвен проект за промяна на ЗОП. Добре е  той да бъде 
обществено обсъден с повече внимание и енергия. Трябва да продължи  тенденцията за по-добро регулиране на 
естествените монополи. В тази посока се  тръгна добре с промените в Закона за енергетиката, но има още какво да 
се  направи. У нас естествените монополи все още са лошо регулирани, а там, където  не трябва да има държавна 
намеса, пазарът е свръхрегулиран. Това създава условия  за изкуствени монополи, които трябва да бъдат разградени и 
да бъде дадена зелена  светлина на свободната конкуренция. 
- Как ще се отразят на бизнеса новите цени на електроенергията  от 1 август? Фирмите ли наистина ще поемат удара 
от падането на цените за бита,  както се твърди? 
- Вече проведохме среща с министъра на икономиката и  енергетиката Драгомир Стойнев, който ни увери, че цените за 
бизнеса няма да се  променят. Това сочат и разчетите, които се направиха от ДКЕВР с участие на наши  експерти. Нека 
все пак минат 1-2 месеца, за да видим какви сметки ще получим.   
 
ida.bg 
 
√ Васил Велев: Намаля държавният рекет над бизнеса 

 
Необходимо ли е да се вземе заем от 1 млрд. лв. и за какво трябва да бъде използван той? Накъде върви икономиката и 
има ли вече признаци за излизане от кризата, или ни дебне рецесия? Какво трябва да направи кабинетът "Орешарски", 
за да подобри бизнес климата у нас? Как ще се отразят на индустрията новите цени на електроенергията? С тези и други 
актуални въпроси се обърнахме към председателя на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България Васил Велев. 
- Г-н Велев, парламентът гласува актуализацията на бюджета, но  споровете не стихват. Защо? 
- Още в началото на ноември 2012 г. Асоциацията на  индустриалния капитал в България излезе с позиция, приета от 
Националния й  съвет, че планираният ръст на Брутния вътрешен продукт (БВП) от 1.9% за 2013 г.  е нереалистично висок 
и че той категорично няма да се случи. Тогава нашата  прогноза беше за ръст на БВП от 0.5%. И сега, както виждате, лека-
полека  международните финансови институции и Европейската комисия коригират своите  прогнози за ръста на БВП за 
България, като стойностите му вече започват да  клонят към нашата прогноза от ноември. У нас като че ли стана 
традиция да се правят предизборни  бюджети. Ако си спомняте, и преди предишните парламентарни избори пак 
беше  планиран бюджет с нереалистично висок ръст на БВП. Целта на тези предизборни  бюджети е ясна. Планират се 
високи приходи, на чиято база се залагат и високи  разходи. След което разходите се осъществяват, приходите не се 
случват, което  води до увеличен дефицит. Така че състоянието на бюджета за нас не е изненада, ние го  предвидихме 
още преди 9 месеца и веднага бихме камбаната, но никой не се вслуша  в нашите предупреждения тогава.  
- Всъщност това е основният, но не и единственият проблем на  бюджета, нали така? 
- Да, съществуват още ред други проблеми, които оказват влияние  за неизпълнението на приходната част на бюджета, 
като въвеждането на нови данъци  или променен начин на плащане на стари налози. Например вече стана ясно, 
че  планираният данък върху лихвите, който е нов, няма да бъде събран в заложения в  бюджета размер. Събраното в 
бюджета досега говори, че до края на годината  приходите по това перо ще бъдат едва наполовина от 
планираното. Също така беше направена корекция в начина на плащане на  корпоративния данък за малките и средните 
предприятия, както и на начина на  плащане на данъка върху социалните разходи. Те ще се плащат веднъж годишно, 
като  плащането за 2012 г. ще стане чак през март догодина. Очевидно изместването на  датата на плащане на тези 
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налози също не е съобразено с приходната част на  бюджета за 2013 г. Също така не се случи и очакваният ръст в 
потреблението, а  оттам - и на вноса. Динамиката износ - внос е обратната на тази, която събира  по-големи приходи за 
бюджета. Износът расте по-бързо от вноса, а оттам фирмите,  които възстановяват ДДС, го правят по-бързо, отколкото 
тези, които внасят ДДС.  Наслагването на всички тези фактори води до намаляване на приходите в бюджета,  въпреки че 
дори и само първият от тях - по-малкият ръст на БВП, е достатъчен  като фундаментален фактор да не се изпълнят 
данъчните приходи. И ако само  планираното като неизпълнение се случи, ще е добра оценка за 
приходната  администрация. Защото нашите притеснения са, че още по-малки приходи ще бъдат  събрани през тази 
година.  
- Според вас противниците на актуализацията на бюджета имат ли  логични аргументи?  
- Мисля, че вече е крайно време да се спре с тази истерия за  гръцки сценарии, прекомерни дефицити и дълг. Все пак 
България е една от двете  страни в ЕС с най-нисък публичен дълг спрямо БВП и сме една от 8-те страни с  най-нисък 
дефицит. Така че макроикономическата ни стабилност не е застрашена и  не се поставя под съмнение. Трябва да се спре 
и със спекулациите за покачването  на лихвите. Когато се говори, че те са се покачили у нас, трябва да се каже, че  и в 
Германия и други страни те също са се покачили и че това е тенденция в  Европа и света, а не изолиран случай за 
България. Изобщо трябва малко  по-сериозно да се говори за сериозни неща, каквато е икономиката. 
- Споменахте една добра новина, каквато е ръстът на износа.  Това в крайна сметка е добър знак за икономиката, 
нали така?  
- Принципно - да. Въпреки че износът непосредствено се отразява  върху бюджета чрез по-малкото приходи от ДДС. А че 
е по-добре за икономиката - е  безспорно, тъй като в предприятията износители растат приходите, 
заетостта,  възнагражденията, а оттам, надяваме се, след време ще нарасне потреблението и в  крайна сметка това ще 
доведе до балансиране на икономиката. Лошото е, че първото  пряко следствие от нарастването на износа е намаляване 
на ДДС, а положителните  ефекти ще се усетят по-късно.  
- Най-много спорове предизвика заемът от 1 млрд. лева. Защо е  необходим той и евентуално какви разходи ще 
бъдат покрити с него?  
- Изприказваха се много митове и дори откровени глупости. Вече  стана ясно, че дефицитът в бюджета ще се увеличи с 
близо 0.5 млрд. лева - 300  млн. лв. по-малко приходи и от 200 млн. лв. - по-високи разходи. Този дефицит  може да бъде 
покрит или от фискалния резерв, или от заем. Тъй като фискалният  резерв доста е изтънял, предложението беше да се 
увеличи лимитираният дълг.   
- Защо тогава заемът не е 500 млн. лева, а 1 милиард? 
- Записано е "до 1 милиард", а не точно "1 милиард". Защото  предложението е останалите средства "до 1 милиард", над 
тези 500 млн. лв.,  необходими за покриване на нарасналия дефицит, да бъдат отнесени във фискалния  резерв, за да се 
увеличи сумата в него. Това се прави поради факта, че в  началото на 2014 г. има падежи по външния дълг на България, 
които са от порядъка  точно на 0.5 млрд. лева. Винаги е по-добре да има гъвкавост при определяне на  датата, на която 
да се вземе заем. Защото ако той се договори в последния  момент, примерно - в края на януари 2014 г., тогава тези, 
които отпускат заема,  знаейки, че сме притиснати от времето, ще го отпуснат при много по-лоши условия.  Тогава цената 
на този заем, който ще се плаща 5 или 10 години, сумарно ще е  много повече, отколкото ако се вземе 2-3 месеца по-
рано и се плащат лихви,  докато той си стои във фискалния резерв. Сметката е проста и лесно може да се  провери.  
- Накъде върви българската икономика? Има ли тенденция за  излизане от кризата?  
- Националната статистика отчете известно подобрение на бизнес  климата спрямо зимните месеци, като прогнозата е 
положителна в средносрочен  план. Засега обаче няма някаква рязка промяна. Общо взето - тъпчем на едно място  с лек 
оптимизъм. При всички случаи обаче трябва да признаем, че има положителна  промяна от гледна точка на третиране на 
бизнеса от страна на администрацията. От  всички се отчита, че този произвол и рекет от страна на държавата над 
бизнеса до  голяма степен вече е преодолян.  
- Какво трябва да направи кабинетът, за да подобри още бизнес  климата? 
- Необходими са сериозни промени в нормативната уредба,  най-вече - в Закона за обществените поръчки, който 
генерира корупция. Промените  трябва да бъдат към унифициране на правила, автоматизиране на начина 
на  провеждане на конкурси, осигуряване на достъп на по-широк кръг фирми до  търговете, а не чрез изкуствено 
създадени критерии да се издигат бариери пред  тях и да бъдат предизвестени победителите. В това отношение под 
ръководството на  вицепремиера Даниела Бобева вече е изготвен проект за промяна на ЗОП. Добре е  той да бъде 
обществено обсъден с повече внимание и енергия. Трябва да продължи  тенденцията за по-добро регулиране на 
естествените монополи. В тази посока се  тръгна добре с промените в Закона за енергетиката, но има още какво да 
се  направи. У нас естествените монополи все още са лошо регулирани, а там, където  не трябва да има държавна 
намеса, пазарът е свръхрегулиран. Това създава условия  за изкуствени монополи, които трябва да бъдат разградени и 
да бъде дадена зелена  светлина на свободната конкуренция.  
- Как ще се отразят на бизнеса новите цени на електроенергията  от 1 август? Фирмите ли наистина ще поемат удара 
от падането на цените за бита,  както се твърди? 
- Вече проведохме среща с министъра на икономиката и  енергетиката Драгомир Стойнев, който ни увери, че цените за 
бизнеса няма да се  променят. Това сочат и разчетите, които се направиха от ДКЕВР с участие на наши  експерти. Нека 
все пак минат 1-2 месеца, за да видим какви сметки ще получим.   
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Капитал daily 
 
√ Забавянето на икономиката се отразява и в пенсионно осигуряване 

 
Забавянето на икономиката се отразява и в пенсионното осигуряване. Броят на хората, които са започнали работа през 
първото полугодие, е чувствително по-малък, отколкото за същия период на миналата година, в задължителните схеми 
почти няма увеличение на средно плащаните вноски, а в доброволните дори има сериозно намаление. Това показват 
последните данни на Комисията за финансов надзор за първите шест месеца на годината. Липсата на работни места е 
видна, но сред малкото добри новини е, че средно натрупаните пари по сметките на осигурените са нараснали (виж 
графиките). 
Намалението на първите 
През първите шест месеца на годината хората, които са започнали първа работа на трудов договор, са по-малко от 40 
хил. души. Толкова е броят на новите клиенти на универсалните фондове, а те са задължителни за родените след 1959 г. 
При започване на работа на трудов договор всеки трябва да избере сам фонда си, а ако не го направи до три месеца, 
тогава Националният осигурителен институт го разпределя служебно на принципа на жребий сред някоя от 9-те схеми. 
Миналата година за пръв път от началото на пенсионната реформа през 2000 г. броят на новоосигурените падна под 100 
хил. души. По времето на икономическия ръст и добрите години започващите работа надминаваха 200 хил. души на 
година. 
Намалението е още по-голямо при професионалните схеми, в които се осигуряват работещите при тежки условия на 
труд – ако се съди по броя нови клиенти, до края на юни работа са започнали с близо 40% по-малко хора, отколкото през 
януари-юни миналата година. Добрата новина е, че осигурените в доброволните схеми се увеличават, макар парите, 
които са внасяли средно на месец, да са намалели на годишна база. 
Стабилност в приходите 
Влошеният приток на нови клиенти не е засегнал сериозно крайния финансов резултат на сектора, като причината за 
това са повишените приходи. По закон пенсионните компании могат да събират такси и удръжки от вноските и за 
управление на натрупаните пари, като лимитът им е законово ограничен. Те могат да получават и приходи от 
инвестирането на собствените средства на самото дружество, но традиционно тези постъпления заемат малък дял от 
общите. Постепенно увеличение на събраните пари от такси и удръжки е нормално, тъй като всяка година броят на 
клиентите расте, повишават се и управляваните активи. 
За осигурените във фондовете това не е лошо, тъй като предполага повече стабилност за дружествата и възможност да 
наемат по-добри мениджъри за управление на парите за пенсии. Разбира се, няма гаранция, че всички компании биха го 
направили. 
Разместване на портфейлите 
Инвестициите на осигурителните фондове показват, че като цяло те са започнали да поемат по-голям риск. Има 
намаление в дела на парите, вложени в държавни ценни книжа, както и на депозити, за сметка на акциите. Причините 
могат да бъдат няколко – повишение в цената на акциите и дяловете би повишила автоматично и общия им дял от 
портфейлите. От друга страна, дружествата имат сериозни ограничения при депозирането на пари в банки – лимити за 
активи в една кредитна институция, както и изисквания за кредитния им рейтинг. Последното стана сериозен проблем в 
последните години, тъй като рейтингите на много банки бяха намалени, а други се отказаха доброволно, използвайки 
този на компанията майка, ако са част от по-голяма финансова група. Сегашните наредби обаче не позволяват 
пенсионните фондове да вземат предвид оценката на компанията майка и въпреки множеството предложения и 
разговори за нормативни промени проблемът продължава да стои. 
Инвестициите и доходността от тях имат пряко влияние върху размера на бъдещите пенсии. Те зависят и от размера на 
вноските, което предвид осигуряването върху нереални доходи със сигурност означава, че бъдещите пенсионери няма 
да се радват на особено добро плащане. Изчисления на икономиста Любомир Христов показват, че при 10 000 лв. 
натрупани общо по партидата месечната пенсия от универсален или доброволен фонд би била 33 лв. Дори и да се 
осигурявате на по-висока заплата обаче, в универсалните фондове отиват едва 5% от дохода, останалите са за 
държавната система, където няма лични сметки. 
Ако се съди по статистиката на Комисията за финансов надзор, поне расте броят на хората, които предпочитат сами да 
внасят пари за доброволен фонд, макар и малко като сума, отколкото да разчитат на задължителното осигуряване. 
 
Вестник Труд 
 
√ Разходите за пенсии скачат със 172 млн. лв. 

 
Плащането на пенсиите през първото полугодие на 2013 г. е струвало 3,7 млрд. лв. Разходът се е увеличил със 172 млн. 
лв. спрямо същия период на м.г. Това показва изпълнението на бюджета на общественото осигуряване. Основната 
причина е, че от 1 април всички пенсии бяха увеличени средно с 9,3%. Заради ръста средната пенсия стигна 297,21 лв. - с 
около 20 лв. повече спрямо година по-рано. 
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Въпреки по-големите разходи Националният осигурителен институт отчете, че от парите, планирани за възрастните, от 
януари до юни са спестени 59,5 млн. лв. Обяснението е, че заради повишаването на възрастта и стажа броят на новите 
пенсионери е намалял. През юни пенсионерите са били 2 195 656 души - с 22 952 по-малко спрямо същия месец на м.г. 
След приемането на актуализацията на бюджета социалният министър Хасан Адемов обяви, че правителството обмисля 
да отпусне пари за коледни добавки за възрастните, които получават до 200 лв. Толкова пари вземат около 800 хил. 
души.  
Идеята била да има диференциран подход и хората с най-ниски пенсии да вземат най-щедри добавки. Дали това ще се 
реализира и в какъв размер да е добавката, ще се уточни в края на годината, каза Адемов. Правим възможното, търсим 
резерви и при повишаване на събираемостта на приходите ще осигурим и коледни добавки на пенсионерите, увери и 
финансовият министър Петър Чобанов.  
От статистиката на НОИ обаче се вижда, че през първото полугодие приходите от осигуровки изостават със 77 млн. лв. 
спрямо плана. Освен при пенсиите, икономия има при обезщетенията за майчинство, което се дължи на рекордно 
ниската раждаемост през 2013 г. Минимално спестяване има и при плащанията за безработни. При болничните обаче 
има преразход от над 17 млн. лв. 
 
√ Бизнесът не иска НАП да му знае кредитите 

 
Бизнесът е против данъчните да имат директен достъп до данните за заемите му в кредитния регистър на БНБ. Това 
сочат резултатите от експресна анкета на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), извършена на 31 юли и 1 
август. Асоциацията на индустриалния капитал в България също е силно скептична към мярката. 
На практика бизнес организациите се обявяват против една от мерките в готвения от финансовото министерство план за 
борба с данъчните измами още преди той да е видял бял свят. Около 70% от анкетираните от БТПП фирми не одобряват 
мярката, а едва всяко четвърто дружество е позитивно настроено. Основната част от компаниите - над 80% са на мнение, 
че ще бъде нарушена банковата тайна. 
60% не смятат, че достъпът на НАП до регистъра ще доведе до по-висока събираемост на данъците. 
Най-смущаващи са притесненията на фирмите, според които, “ако бъде даден достъп на НАП до регистъра, това би бил 
още един канал за изтичане на търговска информация към неподходящи ползватели заради високата степен на 
недоверие, с която се ползват данъчните служители”. 
Новата мярка е обсъждана на срещи между финансовото министерство и работодателските огранизации, но все още не 
е предложена официално. Засега не е обявена и нейната цел. 
Идеята за улеснен достъп на данъчните до информация, свързана със заемите на бизнеса, не е нова. При управлението 
на ГЕРБ им бе даден частичен достъп до кредитните досиета на фирмите в банките, като бяха изключени онези 
документи, които съдържат банкова тайна. Те също са достъпни за НАП, но по установения ред и с разрешение от съда. 
В момента много фирми представят различни данни за финансовото си състояние пред банките и пред данъчните. 
Практиката е пред НАП приходите да се намаляват, докато на банките се представят в реалния им размер, за да получат 
кредит. 
Кредитният регистър съдържа информация само за теглените от фирмите заеми през последните 5 години, както и 
просрочията по тях, но не съдържа подробности около самите кредитни досиета. 
 
√ 165 мерки в плана "Орешарски" до януари 

 
Точно 165 мерки се задължава да изпълни кабинетът "Орешарски" до края на годината. Те са разписани с конкретни 
срокове за реализиране в първия екшън план по обновената управленска програма на правителството за целия мандат. 
И двата документа, които са одобрени от Министерския съвет и носят името "Държавност, развитие, справедливост - 
икономически и социални приоритети на правителството на България", са внесени за информация на депутатите в 
парламента. 
В последния си работен ден преди лятната ваканция вчера народните представители очакваха премиера Пламен 
Орешарски да се появи в пленарната зала, за да им представи спешните мерки. Цялостната програма бе обсъдена по-
рано и с БСП, и с ДПС, но никой от депутатите не бе запознат с конкретните срокове по изпълнението . 
"Към 10,30 ч със сигурност Орешарски ще бъде тук", шушукаха в кулоарите избраници от управляващото мнозинство. 
Някои от членовете на кабинета - министрите Ангел Найденов (отбрана) и Драгомир Стойнев (икономика), дори се 
появиха в Народното събрание с цел представяне на плановете си за управление. 
Премиерът на отчет през септември 
Час по-късно обаче стана ясно, че Орешарски всъщност няма да дойде. "Сега разговарях с премиера и се разбрахме 
кабинетът да представи в пленарната зала управленската си програма в първата работна седмица на септември", обяви 
от трибуната шефът на парламента Михаил Миков (БСП). Тогава се очаква Орешарски да се отчете и за свършеното 
досега - увеличаване на майчинските за отглеждане на деца от 1 до 2 години, разширяване на кръга на хората, които 
имат право на помощи за отопление и т.н. 
Причината за отлагането на дебата по програмата на правителството за септември била, че депутатите се забавили с 
точките в дневния си ред и нямало да остане време, аргументираха се управляващите. В ГЕРБ веднага изтълкуваха това 
обяснение като страх от удължаване на последното заседание на парламента и евентуална нова блокада на сградата му 
от страна на протестиращите на жълтите павета.  
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С внасянето на екшън плана "Орешарски" в Народното събрание донякъде се разбуни и мистерията около проекта 
"Белене" - тема, по която крепящите правителството партии БСП и ДПС едва ли ще постигнат консенсус. 
Кабинетът си дава срок до 31 декември, за да подготви анализ на технико-икономическите характеристики на проекта за 
втората атомна централа и неговата финансова структура. Но дори и в цялостната управленска програма на 
правителството не се споменава и дума за рестарт на строежа на АЕЦ "Белене", както бе записано първоначално в 
презентацията на програмата пред пленума на БСП. Иначе ще се водят преговорите с "Росатом" за решаване на 
проблемите по проекта. 
В екшън плана с мерки до края на годината не се планира ръст на доходите, макар че БСП настоява правителство, 
синдикати и работодатели да се разберат за увеличение на минималната работна заплата от 310 на 340 лева още от 1 
октомври. 
Иначе се предвиждат редица мерки за борба с безработицата и разкриване на нови работни места - субсидирана 
заетост за младежи, хора с увреждания и граждани над 50 г. и обучение на безработни от по-висока възрастова група 
(до 30 ноември). 
Кабинетът "Орешарски" планира да изпълни и редица мерки до края на годината, с които да подпомогне бизнеса. С цел 
и да се ограничи корупцията в два пакета ще бъдат намалени и разрешителните режими и такси за бизнеса. 
Друга мярка е за подкрепа на малките и средните предприятия. Тя трябва да стане факт до края на октомври и 
предвижда разширяване на достъпа им до обществени поръчки. Това ще стане със законови промени, които ще доведат 
и до намаляване на административната тежест. 
В същото време обаче правителството ще отреже офшорките от възможността да получават държавни пари, като им 
забрани да участват в търгове за изпълнение на проекти. Такава мярка бе обещана още в предизборната кампания на 
БСП.  
Българската банка за развитие да има нова роля до края на октомври, планира още кабинетът. Предвижда се чрез 
трезора да се създадат предпоставки за насърчаване на износа. 
Разтоварват магистралите 
Мерки за преодоляване на неравномерната натовареност по магистралите в страната ще бъдат начертани до края на 
годината. Така се очаква да бъде планирано изграждането на скоростни пътища, с което трафикът по аутобаните ще 
намалее. Кога ще се стигне до техния строеж не е ясно. 
Като най-спешни в областта на здравеопазването правителството е определило проблемите на болниците в малките 
населени места. За тях до края на годината ще се търси възможност те да бъдат субсидирани. В същия срок ще се 
преразгледа и политиката по ценообразуването на лекарствата. 
До януари трябва да бъде готова и карта на разпределението на спешната помощ, което е първа стъпка за преодоляване 
на закъсненията на линейките. 
В екшън плана на премиера Орешарски има няколко мерки, които трябва да бъдат изпълнени преди представянето му в 
парламента. До средата на август правителството трябва да отсее критичните европроекти, които може и да не могат да 
бъдат изпълнени до края на годината. 
Един от мотивите на БСП и ДПС кабинетът да остане на власт е довършването на преговорите за еврофинансиране в 
следващия програмен период. До края на август трябва да бъде готова и ревизираната версия на споразумението ни с 
Брюксел по въпроса. 
Увеличават доходите най-бавно 
Увеличаването на доходите не е сред най-спешните приоритети на кабинета "Орешарски". В екшън плана до края на 
годината е записано само, че през 2014 г. трябва да бъде възстановено швейцарското правило за индексиране на 
пенсиите. Това означава, че възнагражденията за старост ще се вдигнат от 1 юли догодина. Очаква се повишението да не 
е повече от 2-3%. 
В програмата си правителството потвърждава предизборните обещания на БСП минималната работна заплата да стане 
от 310 на 450 лева до края на мандата. С какви темпове и в какви срокове ще се увеличава тя не е разписано. Едно е ясно 
- кабинетът ще търси консенсус по въпроса първо в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Засега 
работодателите са против вдигането на възнагражденията. Обещава се и въвеждане на семейно подоходно облагане 
през втората половина от мандата. Никъде не се споменава за преминаване от плосък данък към прогресивно 
подоходно облагане, което бе гвоздеят в предизборната платформа на БСП. 
Стандарт "Стара планина" и за учители 
Кабинетът "Орешарски" ще връща доверието в българския учител. За целта правителството се ангажира да въведе и 
държавен стандарт за преподавателски труд, като в него се включва базисна и надграждаща квалификация, качество на 
труда, заплащане и кариерно развитие. За въвеждането на мярката обаче не е определен времеви хоризонт. 
Една от целите на правителството е до 2020 г. броят на завършилите висше образование българи да бъде увеличен с 4%. 
Също така предстои и реформа в професионалното образование, която предвижда обучение на ученици в реална 
работна среда.  
В дългосрочната управленска програма са предвидени и мерки за развитие на науката и спорта. Засега е разписан срок 
само за една от мерките - до ноември трябва да се предприемат действия за спешен ремонт на Зимния дворец в София. 
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Вестник Преса 
 
√ Няма причини за рецесия 

 
Няма основания за повторна рецесия у нас. Около това мнение се обявиха икономисти и експерти пред „Преса“. Преди 
дни шефът на бюджетната комисия на парламента Йордан Цонев предупреди, че рецесията чука на вратата. 
Финансистът Емил Хърсев бе категоричен, че няма реални основания за спад в стопанството. Възможни са такива 
сценарии, но те са при хипотези, че ще има ескалация на напрежението в обществото. По думите му в момента 
ситуацията в икономиката е относително стабилна. Последните данни показват, че бизнес нагласите се подобряват и са 
оптимистични. Рецесията е чисто техническо понятие, което се отчита от три поредни тримесечия на спад на 
икономиката. 
До момента ние имаме макар и минимален растеж, обясни пред „Преса“ икономистът от „Индъстри уоч” Лъчезар 
Богданов. Според него засега няма основания за предричане на рецесия. Дали годината ще приключи с 0,1% спад на БВП 
или с този ръст, няма да има нищо драматично. Икономистът обясни, че е оптимист за развитието на икономиката до 
края на годината. Причината е, че от края на 2012 г. има ръст на инвестициите, експортът е достигнал предкризисните си 
нива и дори ги е надхвърлил. 
Икономистът Владимир Каролев смята, че развитието на икономиката ни зависи от външната среда и от реформите. В 
момента трудно може да бъде направена прогноза за развитието на страната поради политическата нестабилност. 
Относно актуализацията на бюджета експертът смята, че хората живеят добре, когато икономиката расте, а не когато 
бюджетът се увеличава. Той само преразпределя средствата. Не съм застъпвал тезата, че е добре да вземеш едни пари 
назаем, за да погасиш други заеми. Растежът на икономиката е далеч по-важен, подчерта Каролев пред Би Ти Ви. 
Васил Василев, председател на Съюза на работодателите, е на мнение, че вземането на допълнителни 1 млрд. лева, 
предвидено с актуализацията на бюджета, е необосновано и няма да съживи бизнеса. С много по-малко усилия можеше 
да се осуетят кражбите на ДДС, които гълтат около 1 млрд. лева от бюджета. 
 
√ Бизнесът - с 54 спънки по-малко 

 
Глътка въздух ще получи бизнесът още до края на годината. Дотогава ще отпаднат 54 разрешителни режима и такси. 
Това предвиждат приоритетите на правителството, които вчера парламентът трябваше да гласува заедно с 
управленската програма, станала известна като плана „Орешарски 2“. В момента работодателите се препъват в 1200 
разрешителни и лицензионни режима или близки до тях. Намеренията на кабинета са постепенно те да бъдат намалени 
с 220. 
До края на 2013 г. Пламен Орешарски си е поставил амбициозната задача да изпълни 145 мерки, описани в 24 раздела. 
Още следващата седмица Министерският съвет ще гласува отпадането на 24 спънки пред бизнеса, съобщи пред „Преса“ 
вицепремиерът доц. Даниела Бобева. 
Предвижда се да отпадне таксата, която общините събират за издаване на удостоверение за наличие или липса на 
задължения на фирмите. В момента всеки, който иска такова от местните власти, трябва да плати между 2,30 лв. 
Собствениците на заведения също ще бъдат зарадвани. Тяхната регистрация вече ще зависи само от Агенцията по 
храните. Сега те трябва да искат документ и от икономическото министерство. Тази мярка ще засегне собствениците на 
около 20 000 кръчми, сладкарници, заведения за бързо хранене. 
Чиновниците ще трябва да се научат да работят по-бързо. Срокът за услуги на граждани ще бъде намален  от 30 на 14 
дни.  
МЕРКИТЕ 
До 15 август 2013 г. 
- ще бъдат установени критичните европейски проекти за програмния период 2007-2013 г. 
- ще бъде подготвен списък с алтернативни проекти 
До 30 септември 2013 г. 
- анализ на всички фирми и общини, спечелили обществени поръчки 
- всеки ще може да проверява в сайта на НАП данъчно-осигурителната си сметка 
- ще бъде възстановен износът на електроенергия 
До 31 октомври 2013 г. 
- ще бъдат взети спешни мерки за ремонт и реконструкция на Зимния дворец на спорта в София 
-  промени в закона за обществените поръчки 
До 30 ноември 2013 г. 
- нов закон за защита на потребителите 
- създаване на ефективни способи за извънсъдебна защита 
До 31 декември 2013 г. 
- ревизия на всички лобистки закони  
Редактираха рестарта на „Белене“ 
Изненадващо в последния вариант на плана „Орешарски 2“, който ще бъде гласуван от парламента след ваканцията на 
депутатите, отпадна думата „рестарт“ на АЕЦ „Белене“. 
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На пленум на БСП бе представен вариант, в който бе записано, че при потвърждаване на технико-икономическите 
характеристики на проекта „Белене“ - рестартиране с ясна финансова структура. От ДПС категорично се 
противопоставиха на идеята за възобновяване строителството на втора атомна централа. Това вероятно е причината в 
окончателния вариант да бъде записано, че ще има само „подготовка на анализ“ дали инвестицията е оправдана. 
Правителството ще преговаря и с „Росатом“ за решаване на проблемите, свързани с проекта „Белене“. 
Облекчават режима за докторска специализация 
Условията за лекарски специализации ще бъдат облекчени. Това предвижда управленската програма на правителството, 
съобши за „Преса“ образователният министър проф. Анелия Клисарова. Работна група от здравното и образователното 
министерство обсъжда как да се улеснят младите лекари, които желаят да получат специализация. Доскоро медиците не 
можеха да специализират безплатно, тъй като държавата нямаше пари да плаща за това. В момента от ведомствата 
обмислят да улеснят приема, както и да налеят средства в квалификацията на дефицитни експерти като реаниматори и 
анестезиолози. Сред авангардните хрумки е дори за подобни доктори да има по-евтини жилищни кредити, които да ги 
задържат у нас. „Все още е рано, скоро ще имаме повече яснота по новите правила. Ще чуем мнението и на ректорите 
на висши училища“, посочи Клисарова. Самата тя оглавяваше Варненския медицински университет, преди да седне в 
министерското кресло.  
Пресичат контрабандата до края на годината 
До края на годината премиерът Пламен Орешарски обещава да пребори контрабандата, показва проектът за 
приоритетите на правителството. Там са написани и намеренията на кабинета да се увеличат бюджетните приходи, като 
се спрат данъчните измами. Срокът е 31 декември.. 
Управляващите смятат да се заемат сериозно и с офшорните компании. До края на ноември ще бъде готов механизъм, 
който да ограничи възможността на компании регистрирани в страни „данъчен рай“ да участват в сделки у нас. 
Предвиждат се и законодателни инициативи. Управляващите ще променят единната сметка, която бившият финансов 
министър Симеон Дянков въведе. Чрез нея се обединиха плащанията на бизнеса за данъци и осигуровки. Кабинета 
„Орешарски“ ще прекрои системата до края на октомври.    
Търсим инвестиции от бързо растящи икономики 
Правителството ще издирва нови инвеститори, като открие нови посолства и търговски служби в държави с бързо 
растящите икономики, предвижда планът на правителството. „Търсим възможности за ръст на експорта на пазарите в 
Азия, както и за увеличаване на пазарния дял на българските стоки в страни, които са наши традиционни търговски 
партньори като страните от Близкия изток и Северна Африка“, обясниха за „Преса“ вчера от икономическото 
министерство. 
В Азия България разполага със служители по търговско-икономическите въпроси в Китай (Пекин и Шанхай), Корея, 
Япония, Индия и Виетнам. В момента ведомството очаква зелена светлина за откриване на втора служба във 
виетнамския град Хошимин. По предложение на бизнеса ще се разгледа опцията за назначаване на още един служител 
в Китай. 
Кабинетът смята, че интересни за инвестиции са страните от Близкия изток и Северна Африка. Към момента имаме 
търговски представители в Йордания, Йемен, Ливан, Либия, Мароко, Египет. Основните приоритетните страни, към 
които България имам апетити, са Алжир, Обединените Арабски емирства, Катар и Ирак. 
До Нова година е ясна линията на бедността 
До 31 декември 2013 г. да бъде подготвен проект на правителствено постановление за определяне на нов размер на 
линията на бедността за 2014 г. след консултации със синдикатите и работодателите. Това предвижда управленската 
програма в частта за повече заетост и за намаляване на безработицата. В момента прагът на бедност е 241 лв. 
Също със срок до Нова година е ангажиментът за подготвяне на пакет от „Младежки инициативи“ за разширяване на 
възможностите за наемане на млади хора. 
До 30 ноември 2013 г. ще се търсят възможности за заетост на хора с увреждания, безработни над 50 г. и младежи с 
приоритетно ангажиране в частния сектор. 
В рамките на бюджетната процедура за 2014 г. ще бъде въведено швейцарското правило за индексиране на пенсиите от 
догодина. 


