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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Капитал daily 
 
√ Държавата е пред нови заеми за над 3 млрд. лв 
Дефицитът и плащането на стари дългове ще увеличат натиска над бюджета през 2014 г. 
 
Между 3 и 4 млрд. лева нови заеми ще трябва да изтегли държавата догодина, ако не възобнови приватизацията на 
държавни компании и не свие бюджетния дефицит. Парите ще са необходими, за да се плати част от вътрешния дълг, 
глобалните облигации в долари, които изтичат януари 2015 г., както и да се покрие дефицитът. 
Това съобщи високопоставен източник от Министерството на финансите. Изчисления на "Капитал Daily" потърждават 
тези цифри. През последните години държавата издаваше средно между 1.3 и 1.5 млрд. лв. нови облигации, през 2013 
той набъбна до 3 млрд. лв. заради погасяване на част от външния дълг, а с актуализацията на бюджета може да достигне 
толкова и през тази година. 
Пласирането на такова количество ще е предизвикателство за правителството - от една страна, несигурната политическа 
и икономическа среда може да накара инвеститорите да искат по-висока цена на такъв ресурс, което ще натовари 
допълнително данъкоплатците. Другият вариант е рестартиране на приватизацията, но кабинетът отказва да го 
използва, защото тя представлява еднократно вливане на средства, което няма да се повтори през следващите години, 
както и по чисто социални причини. 
Желан, но отбягван вариант, с който да се осигурят част от средствата, са съкращаване на разходи и реформите на 
публичния сектор, които може да изискват влагането на извънредни средства, но пък ще се изплащат с дългосрочни 
спестявания. Според източника от Министерството на финансите правителството обсъжда варианти за реформиране на 
някои сектори, но дали се е решило на тях ще се види с проекта за бюджет 2014 г., който ще се очаква да е готов през 
октомври. 
За какво са нужни парите 
Догодина падежират вътрешни емисии ДЦК за 1.05 млрд. лв., глобалните облигации в долари са за около 1.5 млрд. лв,. 
а засега прогнозите на кабинета са за бюджетен дефицит около 1.5 млрд. лв., което ще е под 2% от брутния вътрешен 
продукт. Така общият нужен ресурс за финансиране на трите пера стига 4 млрд. лв., ако не се осигурят алтернативни на 
заемите източници за финансиране. Според различни изчисления те може да осигурят до 1 млрд. лв. чрез сваляне на 
прага на резерва (малко вероятно), приватизация и орязване на някои разходи. Така на държавата ще се наложи да 
тегли само около 3 млрд. лв. 
Предишни години дефицитът и плащанията по дълга се финансираха със смесен подход – спестявания от фискалния 
резерв и с рефинансиране от нови заеми. През 2014 година държавата няма да има такава възможност - прагът на 
фискалния резерв не трябва да пада под 4.5 млрд. лв. и когато държавата финансира дефицитите си, ще трябва да тегли 
заеми в същия размер като изтеглените преди това средства от резерва, след като наличностите по него трябва да са 
близки до 4.5 млрд. лв. 
Ако и за 2014 г. държавата заложи същия минимален праг за резерва, това ще е сигнал, че пространството за 
маневриране е изчерпано и за основната функция на резерва ще е буфер срещу извънредни събития, но не и на каса за 
безлихвено финансиране на дефицитите. Така в шестата година от началото на кризата вече няма да има стари 
спестявания, с които да се покриват недостигащите средства, и всяка следваща година на бюджетен дефицит ще трябва 
да се финансира със заеми. 
Според макроикономиста Георги Ганев от Центъра за либерални стратегии правителството ще постъпи разумно, ако 
запази сумата от 4.5 млрд лева като минимален праг за фискалния резерв. Това според него трябва да е целева стойност 
към края на всяка година, но в отделните месеци може и да има отклонения, ако той се използва за изглаждане на 
моменти на ликвидни затруднения. 
"Не е правилно, след като се прогнозира растеж за 2014 г. (+1.8% според Чобанов - бел. ред.), да се приема бюджет с 
дефицит. В страна като България дефицитите трябва да се допускат само в условия на рецесия. Още повече че те няма да 
помогнат на нищо, а само ще създадат трудности в набирането на нов дълг", коментира той. Икономистът допълни, че 
привличането на нов дълг вмежду 3 и 4 млрд. лв. няма да е невъзможно, но изглежда предизвикателно, особено ако се 
осъществява от правителство с толкова ниско доверие. Възможни негативи ще са покачване на лихвите при кредитиране 
и на общата оценка за риск от инвестиции в България. 
Без затруднение 
"Две трети от новия заем ще са по задължения, заложени от предишни правителства, поради което емисионната 
политика не трябва да е повод за политическа атака. Ако беше противното, в САЩ финансовите министри трябваше да 
се разстрелват", смята Цветослав Цачев, ръководител на анализаторското звено в "Елана". По думите му държавата няма 
да се затрудни в привличането на новите заеми, защото в голямата си част те ще са за рефинансиране на стари заеми. 
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"Държавата връща едни пари на банките, които те след това й заемат отново. Напълно нормална практика, стига пазарът 
да е запознат достатъчно отрано с намеренията на правителството и да няма изненади, защото те се наказват с по-
високи лихви", каза още той. Важно според него е държавата да не рефинансира падежиращата през 2015 година с нови 
доларови облигации, защото доминиращите прогнози са той да поскъпва в средносрочен план, а това ще означава и по-
висок лихвен натиск над бюджета, който се изготвя в левове. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ С бюджет 2014 г. закриват агенции 
 
Преглед на съществуващите агенции и анализ кои от тях може да бъдат закрити прави кабинетът. До 18 септември 
всички министерства трябва да направят преглед на административните структури към тях, като се наблегне на 
възможността за закриване на държавни и изпълнителни агенции и преминаване на функциите им към съответното 
министерство. Това е записано в указанията на Министерството на финансите за подготовката на бюджета за 2014 г., 
които вече са разпратени до всички министерства. Целта е да се спестят държавни пари. Ведомствата трябва да поемат 
ангажименти за разходи чрез обществени поръчки или сключване на договори само при обезпечен бюджет, пише още в 
указанията на МФ. Освен това администрацията не трябва да допуска натрупване на просрочени задължения към 
бизнеса. 
В указанията на Министерството на финансите са посочени и препоръки от страна на Европейската комисия, които биха 
могли да се изпълнят с приемането на бюджета за 2014 г. Разбира се, страната ни може да не се съобрази с тези 
препоръки, като се мотивира пред Брюксел. От ЕК например препоръчват да се направи цялостна данъчна стратегия, 
така че да се увеличат приходите в бюджета и държавата да се справи със сенчестата икономика. От ЕК посочват и че 
данъците върху тока у нас са ниски. България обаче е договорила с ЕС график за вдигане на акцизите върху енергийните 
източници. И от 2014 г. засега предстои увеличаване само на акциза на природния газ. Ако природният газ се използва 
за моторно гориво, акцизът ще се увеличи от 0,85 лв. на 5,1 лв. за гигаджаул. Така метанът за автомобилите ще поскъпне 
с 30 ст. на кг. А ако природният газ се използва като гориво за отопление, акцизът ще се увеличи от 0,10 лв. на 0,60 лв. за 
гигаджаул. 
Сред препоръките на Брюксел е и да се създаде независим орган, който да контролира бюджетната политика и да 
изготвя анализи и съвети. От ЕК искат постепенно да се премахнат възможностите за ранно пенсиониране, както и 
мъжете и жените да се пенсионират на една и съща възраст. С тази препоръка обаче българското правителство едва ли 
ще се съобрази. По отношение на образованието ЕК ни критикува, че обучението не е свързано с пазара на труда. В 
здравеопазването Брюксел изтъква влошения здравен статус на населението, въпреки че броят на леглата в болниците е 
най-голям спрямо останалите нови страни членки на ЕС. 
 
√ Слагат ред в жалбите на обществени поръчки 
 
Слагат ред в жалбите при провеждане на обществени поръчки в строителството. Това ще стане със специална наредба 
към Закона за обществените поръчки, обясни министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов на заседание на 
ресорната комисия към парламента. Целта е да се прекратят неоснователните жалби в обществените поръчки, които 
само бавят тяхното изпълнение. Ще бъдат уточнени специфични критерии за избор на изпълнители в търговете за 
строителство, които да внесат яснота защо е избрана дадена компания пред друга. Целта е голяма част от конкурсите да 
не изискват становище на КЗК след жалба от конкурентите в конкурса, обясни още Данов. Наредбата, която ще опрости 
критериите за фирмите и ще намали риска от забавяне, ще бъде преведена от действащата разпоредба в Германия, 
обясни министърът. Подобна отделна наредба към ЗОП ще има и за проектантските поръчки. Сред приоритетите на 
Данов е и изготвянето на кадастрални карти в цялата страна, за да се улеснят строителите и инвеститорите. В момента на 
едва 18% от територията на България има действащ кадастър. 
Данов се е договорил с финансовия министър Петър Чобанов 75-85% от приходите на Агенцията по кадастър да остават 
във ведомството и да се ползват за изготвяне на нови карти. Министърът обяви още, че шефът на Агенцията по кадастър 
Александър Лазаров е подал оставка. "Смяната не е политическа, работил съм с него и го ценя. Затова и го поканих в 
експертния съвет към МИП", обясни Данов. Нужни са мерки, които да гарантират по-добро заплащане за проектантите, 
смята министърът. В момента те бягат в чужбина заради липсата на работа и пари, а 99% от тях работят с краден софтуер, 
обясни Данов. За първите 100 дни от работата си той отчете създаване на структурите в МИП. Призна обаче, че щатът му 
не е пълен, а назначените са около 50 души. "Започнах от една маса и един стол, още няма сървър, а сградата трябва да 
е ремонтирана до 15 септември", обясни спънките пред работата на МИП той. 
 
Вестник Труд 
 
√ ЕК одобрила промените в обществените поръчки 
 
Европейската комисия е дала зелена светлина за промените в Закона за обществените поръчки и проектът вече е внесен 
в парламента. Това съобщи в Народното събрание вчера вицепремиерът по икономическото развитие Даниела Бобева. 
Тя призна, че се е опасявала дали Брюксел ще погледне положително на две от промените. “Единият въпрос беше дали 
може да запазим 30% за подизпълнители във всяка обществена поръчка в строителния сектор. Вторият въпрос беше 
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дали договорите и протоколите да са в интернет. Правителството взе позиция за пълна прозрачност на процеса. 
Народните представители ще решат този въпрос”, посочи вицепремиерът. 
Бобева оцени много високо направеното досега в икономическата област от кабинета “Орешарски” и го сравни с 
работата на друго правителство, в което е участвала - служебното на Стефан Софиянски. “Искам да кажа, че това 
правителство работи много активно, въпреки трудностите, които среща, но то има историческия шанс да направи неща, 
които други правителства са били в по-комфортна ситуация и са могли да си позволят лукса да не ги правят”, коментира 
вицепремиерът по Би Ти Ви.  
Като недостатък тя определи единствено това, че правителството трудно успява да обясни на хората какво точно е 
свършило. Освен това невинаги мненията на отделни фирми в даден бранш съвпадат и било много трудно да се вземат 
решения, които да удовлетворяват всички, каза още Бобева. 
Едно към едно: 
Какво каза още Бобева пред Би Ти Ви: 
“Работата на безработните е да си търсят работа и да се квалифицират, а не да участват в политически събития.” 
“Хората в Смолянска област споделят, че те просто не могат да повярват, че правим такива хубави неща, като например 
промените в Закона за обществените поръчки.” 
“Хора влизат в затвора за 5-10 хил. лв. ако са откраднали, а 13 млн. да платиш лихви само за забавени плащания към 
фирмите за 1 година - затова никои не носи никаква отговорност. Така че ние плащаме това, което не е било разплатено 
и това, за което всички ние плащаме лихви.” 
 
dnevnik.bg 
 
√ Стойнев трябва да е готов с нова енергийна стратегия до 9 месеца, решиха депутатите 
 
До 3 месеца министърът на икономиката трябва да направи анализ на състоянието на енергийния отрасъл в отделните 
му подсектори, а до 9 месеца енергийното ведомство трябва да е готово с нова енергийна стратегия. Това гласува 
Народното събрание, след като преди парламентарната ваканция в комисията по енергетика беше разгледан доклад на 
икономическия министър за състоянието на сектора. 
Народните представители решиха още въз основа на бъдещия анализ съответните държавни органи да направят 
проверки на финансовото и икономическото състояние в сектора и да се потърси отговорност за състоянието му. 
Беше прието и предложението на Таско Ерменков (БСП), направено преди ваканцията, да се анализират и причините, 
довели до влошаване на енергийната ефективност, и да се направи прогноза за развитието на енергопотреблението до 
2020 г. 
По време на дискусията преди гласуването на решението министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев 
заяви, че докладът за състоянието на енергетиката не цели да злоупотреби с конкретни политики. "Целта е да се 
намерят общи политики, за да се изведе системата от критичното състояние". 
За периода 2009 г. – 2012 г. задълженията на дружествата в сектора нарастват с 1.5 млрд. лв. Оттук нататък трябва да 
намерим заедно конкретните решения за спасяване на стратегическия сектор на енергетиката, посочи Стойнев. 
Той отбеляза, че след промените, предприети от управляващите, е намаляла цената за електроенергията за българския 
бизнес. "Това не се е случвало никога досега. Основната цел бе именно да се намалят разходите на българските 
предприемачи, защото ние търсим конкурентоспособност. С приетия законопроект няма да се стигне до увеличение на 
цената на топлофикационната услуга през зимния сезон. Трябваше да отпушим износа на ток", посочи министърът. 
Системата сега е по-стабилна от това, което заварихме, отчете Стойнев. Изреди, че след неговото посещение в "Мини 
Марица-изток" и изслушването на проблемите на миньорите положението там рязко се е подобрило – за май са 
произведени 720 хил. т въглища, а през август вече са били 2,466 млн. тона, работниците редовно си получават 
заплатите и вместо на две се работи на четири смени. 
Стойнев припомни и това, че с промените в Закона за енергетиката е премахната таксата пренос, която беше блоскирала 
износа на ток. Той посочи, че всичко, което е направено, не е достатъчно, но е първа стъпка. 
Председателят на енергийната комисия в парламента Рамадан Аталай цитира немалко числа от доклада на енергийното 
министерство, разгледан в началото на лятото, и заключи, че енергетиката умишлено е водена към фалит. Този извод 
бил не негов, а на дългогодишни експерти в сектора, които са изготвили доклада и които по тази причина не можело да 
се нарекат "калинки". 
Не търсим реваншизъм и дивиденти от ситуацията в сектора, но искаме да ви кажем, че вашите политики докараха 
енергетиката до това състояние, обърна се Аталай към представителите на ГЕРБ. 
Той направи сравнение и за данните от енергетиката през 2012 г., като си сравни с данни към юни 2013 г. На това 
енергийният министър от правителството на ГЕРБ Делян Добрев отговори, че такова сравнение не е коректно и че ГЕРБ 
са подали оставка още през февруари. Според него е коректно да се сравняват данните през декември 2009 г. с тези от 
декември 2012 г. 
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√ Бобева: Разплащаме се с бизнеса, а той - с работниците 
 
Правителството започна да се разплаща с бизнеса, а той на свой ред се издължава към работещите. Намалява и 
междуфирмената задлъжнялост.  Това заяви пред Би Ти Ви вицепремиерът, наблюдаващ развитието на икономиката, 
Даниела Бобева.  
Тя посочи, че при идването на кабинета на власт неразплатените с бизнеса суми са били окол 320 млн. лв. като този дълг 
вече е намален наполовина. От 146 предприятия, дължащи пари на своите служители, те вече са 116. Само през юли са 
разплатени 6 млн. лв., а през август - 2 млн. лв., каза Бобева.  По думите й лихвите за забава, платени от правителството, 
възлизат на 13 млн. лв., а никой от предишните управляващи не носи отговорност за това  
Тя съобщи, че тази седмица ще бъдат ограничени или отменени още 100 регулационни режима и ще паднат някои такси, 
а това е силен начин за подобряване на средата за инвестиции. 
Бобева каза, че обвиненията към кабинета са, че работи за монополите и за мафията, докато всъщност той се е 
фокусирал върху съживяването на малките и средните предприятия. "Започнахме голямата битка за управлението на 
държавните предприятия, вярвайте ми, това е един от най-големите проблеми. И концесиите. Вече първите концесии 
отнехме, имаме още 13. Успяхме да съберем около 20 милиона концесионни такси, които бяха забавени", изтъкна 
вицепремиерът. 
 
Вестник Преса 
 
√ ОБЗОР 2012: Сочеха ни за отличници, плашеха ни с фалит 
Когато фактите говорят и боговете мълчат, твърди старата, изтъркана от употреба сентенция. Родната 
финансова действителност напълно опровергава мъдрото клише. Парадокс - у нас, когато фактите са подплатени 
с цифри, интерпретациите се развихрят с още по-буйна страст. 2012 година се оказа наситена с емоции, 
конфликти, противопоставяне, многословие, пустословие, остроумничене. Все по повод на цифрите. Или по-скоро 
на парите. 
 
Държавата ту беше „на ръба на фалита“, ту я хвалеха като една от най-стабилните в Европа.  Напук на кризата през пет 
от последните 11 месеца хазната беше на плюс. Приходите се увеличават, хвалеше се финансовият министър Симеон 
Дянков. Въпреки това за пръв път от 2008 г. ни въведоха нов данък - налог върху лихвите от депозити. Официалната 
причина е справедливост - имаш доход, плащаш данък. Скептиците обаче изобщо не се вързаха на това обяснение - в 
бюджета няма пари, запя дружният хор на критиците. И пак се промъкна неприятното чувство, че сме „на ръба“. 
Банковият сектор се тресеше от опасни слухове, които спокойно преминаваха вътрешните граници на Европейския съюз. 
Гръцките банки няма да издържат и ще рухнат, твърдяха външни (но не само) черногледци. Рефренът „банки изедници“ 
се превърна в любимата дъвка на неуспели или губещи популярност политици. И този вирус внесохме от Европа. Но 
вместо лек грип ни тръшна направо бронхит. В първата половина на годината банкерите се стряскаха насън от екзотични 
идеи за таван на лихвите, уеднаквяване на процентите, „прозрачно“ изчисляване въз основа на един, избран незнайно 
как индекс. Сравненията между лихвите тук и тези в Швеция, Дания и Великобритания се превърнаха в основните 
доводи на финансово неграмотни, но популистки настроени общественици. 
Но може би най-голямото вълнение предизвика 
сблъсъкът на титаните 

 
 
- Българската народна банка за пръв път се противопостави толкова явно на 
финансовото министерство. Обикновено централните банкери са най-
красноречиви, когато мълчат. Политиката на банката винаги е била да избягва 
публично конфронтиране или въвличане в политически дискусии. Идеята на 
Симеон Дянков да извади парите на Сребърния фонд от фискалния резерв, 
която беше съживена този февруари, накара БНБ да покаже острите си зъби. 
Един напълно български, роден на жълтите павета скандал, а не внесен по 
последна западна мода, отекна чак в Европейската централна банка. Оттам 
изпратиха негативно становище и проектът за „активно инвестиране“ на парите 
за добавки към бъдещите пенсии потъна в някое прашно парламентарно 
чекмедже. 
Идеята на Дянков да превърне част от средствата във фонда (1,8 млрд. лв.) в 
държавни ценни книжа, тоест във вътрешен дълг, нажежи обществената 
дискусия. Първо, тя съвпадна с големия срив на правителствения депозит в 
БНБ. През февруари фискалният резерв удари дъното за годината, в края на 
месеца в него имаше само 3,8 млрд. лв. (виж карето). Без парите за пенсии 
„нощвите щяха да се изпразнят“, както наскоро се изрази управителят на БНБ 
Иван Искров. 
Вместо реалните средства за бъдещите възрастни да се превърнат в обещания 
за доходност (защото именно това представляват държавните ценни книжа) и с 
тях правителството да плати външните ни дългове (по облигации, емитирани от 

http://pressadaily.bg/userfiles/images/12-13-2012 1-26-35.jpg
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кабинета „Сакскобургготски“), се избра друг подход. На 2 юли България емитира на международните пазари петгодишни 
еврооблигации на стойност 950 млн. евро (1,850 млрд. лв.). Емисията беше отчетена като голям успех. Договорената 
лихва е под 4,5 на сто, а търсенето на новия ни дълг беше седем пъти по-голямо от предлагането. Друг е въпросът, че 
Дянков дълго отказваше да излезе на международната сцена и се беше съсредоточил върху емисиите вътрешен дълг. 
Упорството му обаче се сломи пред упорството на БНБ и други финансови институции да благословят инвестирането на 
Сребърния фонд. След емисията поизтънелият фискален резерв набъбна охолно. През юли той премина 7 млрд. лева . 
Уви, и това щастие е мимолетно. Парите от емисията „Дянков“, първата от десет години насам, ще напуснат резерва в 
средата на януари 2013 г., когато изтича падежът на една от емисиите „Милен Велчев“. 
Тъкмо скандалът покрай резерва затихна или просто се разтопи в лятната жега, започна друг. Проектирането, 
обсъждането и приемането на държавния бюджет рядко е било придружено от толкова истерична дискусия. Причината 
- въвежда се нов данък. Такова нещо не се е случвало от пет години. Но и тогава дори не се обложи нов доход, а просто 
прогресивната скала беше заменена с плосък налог. Трелите и на защитниците, и на критиците на десятъка върху 
лихвите избиха в кресчендо, подплатени с 
наукообразни или безобразни аргументи 
Така например шефът на парламентарната група на ГЕРБ Красимир Велчев записа името си сред политиците, успели да 
обидят най-много българския народ. Според него българите са лентяи. „Справедливият“ му гняв на уморен от работа 
депутат се изля върху разглезеното население, което трупа пари в банките (депозитите ни са за над 33 млрд. лв.), вместо 
да инвестира, да облагородява и възпитава предприемаческия си дух с нови бизнес проекти. Какви обаче, не стана ясно. 
Но данъкът беше приет, бюджетът - също, въпреки всички скандали около него. 
Макроикономическите драми белязаха изтичащата година. И въпреки драматизма не се сринахме. Но и не растем. 
Догонваме Гърция, но всъщност гърците тичат срещу нас.  Дълговото чудовище, което броди из Европа, не всява смут в 
душите на българските финансисти. Банките имат печалба. Износът ни се стабилизира. Чува се за нови чужди 
инвестиции. И в същото време ръстът на икономиката е в рамките на статистическата грешка, което намирисва на 
депресия. Предприемачите се свиват (не от лентяйство, а от предпазливост). Чакат по-добри и по-сигурни времена. Но 
потреблението ни е вяло, кредитирането - недостатъчно, депозирането - поради липса на алтернатива. Безработицата 
расте, особено сред младите. 
В една година на трусове, страхове и вредни слухове България остана стабилна. Поравно - в похвалната дисциплина и 
спестовност, но и в липсата на кардинални реформи, както и в бедността си. 
 
 
economynews.bg 
 
√ Заработихме по 2 666 лв. на човек от БВП 
 
През второто тримесечие на 2013 г. БВП възлиза на 19 398 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 
9 918 млн., като на човек от населението се падат 1 363 евро. Сезонно изгладените данни показват растеж от 0.2% на 
БВП през второто тримесечие на 2013 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и намаление от 
0.1% спрямо първото тримесечие на 2013 година. 
По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие на 2013 г. възлиза на 
19 398 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 2 666 лв. от стойностния обем на показателя. При 
среден за тримесечието валутен курс от 1.498526 лв. за щатски долар БВП възлиза на 12 945 млн. долара и съответно на 
1 779 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП e 9 918 млн. евро, като на човек от 
населението се падат 1 363 евро. 
Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през второто тримесечие на 2013 г. e 
16 691 млн. лв. по текущи цени.  
През второто тримесечие на 2013 г. спрямо същото тримесечие на предходната година относителният дял на аграрния 
сектор в добавената стойност на икономиката се увеличава с 1.0 процентeн пункт и достига 6.4%. Индустриалният сектор 
намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1.3 процентни пункта и достига 31.8%. 
Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, се увеличава и достига до 
ниво от 61.8% при 61.5% през съответния период на предходната година. 
Тримесечни изменения  
През второто тримесечие на 2013 г. БВП1 и брутната добавена стойност намаляват спрямо първото тримесечие на 2013 г. 
с 0.1% .  
По предварителни данни за второто тримесечие на 2013 г. крайното потребление бележи ръст от 1.0% спрямо 
предходното тримесечие, а бруто образуването в основен капитал намалява с 2.4%. Износът на стоки и услуги увеличава 
равнището си с 2.3%, а вносът на стоки и услуги с 2.4%. 
Годишни изменения 
БВП нараства с 0.2% през второто тримесечие на 2013 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година. 
През второто тримесечие на 2013 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се 
увеличава с 0.2%. Динамиката на брутната добавена стойност се определя от регистрирания растеж в: аграрния сектор - 
6.2%, професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - 2.7%, създаване и 
разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 2.6%, финансови и застрахователни 
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дейности - 2.0%, промишлен сектор - 1.4%, държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална 
работа - 0.8%, и търговия - 0.6%.  
По отношение на компонентите на крайното използване принос за регистрирания положителен икономически растеж 
има колективното потребление с 2.6%. Индивидуалното крайно потребление бележи спад спрямо съответното 
тримесечие на предходната година с 1.3%. Бруто образуването на основен капитал нараства с 1.4%. Вносът и износът на 
стоки и услуги отбелязват ръст съответно от 2.0 и 4.5% спрямо съответното тримесечие на предходната година. 
 


