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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
Вестник Капитал daily 
 
√ Правителството намалява таксите за регистрация на фирми 
Приходите на Агенцията по вписванията ще намалеят с 22% 
 
Министерството на правосъдието предлага събираните от Агенцията по вписванията такси от бизнеса да бъдат 
намалени. Планираната промяна е разписана в проект за постановление на Министерския съвет, с което да бъдат 
внесени съответните изменения в тарифата за събираните от агенцията такси. 
Сред най-съществените изменения са тези в размера на сумите, събирани при регистрация на фирми. Предлаганите 
намаления варират с от 5 до 400 лв. в зависимост от типа на дружеството, което се вписва в Търговския регистър. 
Понижение в дължимите такси се предвижда както при подаване на документите за вписване на място в агенцията, така 
и при подаването им по електронен път (виж таблицата). 

 
 
Според изчисленията на правосъдното министерство ефектът от намаляването в размера на таксите би довел до свиване 
на приходите на Агенцията по вписванията с 22%. За периода от 1 септември 2012 г. до 25 август 2013 г. институцията е 
събрала такси за регистрация на фирми в размер на 19.01 млн. лв., като прогнозираното свиване в този обем е с 4.1 млн. 
лв. 
Намаляване на приходите се очаква и по отношение на таксите, които се събират за вписвания в регистър БУЛСТАТ. За 
периода от 1 септември 2012 г. до 25 август 2013 г. реализираните приходи от подобни такси са в размер на 718.2 хил. 
лв., като прогнозираното свиване е с 24%, или близо 195 хил. лв. 
От министерството предлагат и да отпадне възможността за експресно издаване на удостоверения за статута на имот, 
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което в момента нормативно може да се случи в рамките на 8 часа. Аргументът е, че това носи висок риск от грешки, 
доколкото цялостното проучване на даден имот отнема повече време. 
Предложенията са част от приетия от правителството пакет от мерки за намаляване на административната тежест над 
бизнеса. От подготвения доклад до правителството на правосъдния министър Зинаида Златанова става ясно, че идеите са 
съгласувани с Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Камарата на 
строителите, Българската асоциация на съдиите по вписванията, Нотариалната камара и Софийската адвокатска колегия. 
 
Вестник Преса 
 
√ АИКБ: Бюджетът за 2014 е реалистичен 
Асоциацията на индустриалния капитал не одобрява увеличаването на минималната работна заплата, иска повече 
пари за заетост 
 
Държавният бюджет на Република България за 2014 г. е реалистичен, усилията за борба със сивата икономика трябва 
да продължат, данъчната стабилност е позитивна за стимулиране на икономическия растеж. Тези основни изводи са 
резултат от проведеното днес обсъждане на проекта за бюджета за 2014 г., на 
заседанието на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България, съобщи пресцентърът на 
асоциацията. Българският бизнес счита, че прогнозата за 1,8 на сто ръст на БВП е оптимистична, и че тя би се изпълнила 
само при благоприятни външни условия за българския износ, както и в случай, че мерките за по-добра регулация и за 
увеличаване на вътрешното потребление дадат резултат. 
АИКБ подкрепя данъчната стабилност при ниски равнища на данъчните ставки, счита, че прогнозираният дефицит от 1,8 
на сто е разумен баланс между необходимостта от стриктна фискална дисциплина и желанието за насърчаване на 
икономическия растеж и поддържането на европейски жизнен стандарт. Прогнозата за запазване на равнището на 
заетост и безработица също е оценена като реалистична. От асоциацията отбелязват, че заложения ръст на приходите 
в Държавния бюджет е реалистичен и изпълним, но считат, че приходите от ДДС са надценени, предвид очаквания нисък 
ръст на БВП и очакваната ниска инфлация. 
В Разходната част на бюджета АИКБ подкрепя преструктурирането и редуцирането на бюджетите на министерствата и 
ведомствата и счита, че в издръжката на държавната система и администрация има още резерви, които могат да бъдат 
съкратени. От Асоциацията считат, че трябва да бъдат подкрепени усилията на правителството за продължаване 
прилагането на програмното бюджетиране. 
АИКБ не подкрепя: увеличаването на минималната работна заплата (МРЗ) и настоява за договаряне на диференцирани 
стойности на МРЗ по браншове; увеличаването на максималния осигурителен доход, което е мярка с отрицателен ефект 
за бизнеса; в настоящия проект за бюджета не е отпаднал т.нар. "клас", в резултат на който минималната работна 
заплата нараства реално не на 340 лева, а на 370 лева, което намалява още повече разликата между минималната и 
средната работна заплата; постоянното вменяване на задължението към работодателите да заплащат първите 3 дни 
от болничните на работниците и служителите; 
АИКБ предлага средствата в Националния план за действия по заетостта да бъдат увеличени с поне 15 - 20 на сто, за да 
могат да се предвидят по-мащабни действия за намаляване на безработицата и увеличаване на заетостта в страната 
главно чрез програми, насочени към предприятията. От Асоциацията отбелязват, че внедряването на електронни услуги 
и създаването на функциониращо електронно правителство закъсняват, и че на практика обхватът на електронните 
услуги все още е ограничен. 
 
dariknews.bg 

 
√ Проектобюджетът за 2014 е реалистичен, смятат работодатели 

 
Държавният бюджет за 2014 г. е реалистичен, усилията за борба със сивата икономика трябва да продължат, данъчната 
стабилност е позитивна за стимулиране на икономическия растеж. Това са основните изводи от проведеното обсъждане 
на проекта за държавен бюджет за 2014 г. на заседание на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в 
България, съобщиха от асоциацията. 
Българският бизнес счита, че прогнозата за 1,8 на сто ръст на БВП е оптимистична и че тя би се изпълнила само при 
благоприятни външни условия за българския износ, както и в случай, че мерките за по-добра регулация и за увеличаване 
на вътрешното потребление дадат резултат. 
АИКБ подкрепя данъчната стабилност при ниски равнища на данъчните ставки, като я оценява като един от основните 
фактори за привличане на инвестиции и за осигуряване на условия за икономически растеж. 
Ръководството на АИКБ счита, че прогнозираният дефицит от 1,8 % е разумен баланс между необходимостта от стриктна 
фискална дисциплина и желанието за насърчаване на икономическия растеж и поддържането на европейски жизнен 
стандарт. Прогнозата за запазване на равнището на заетост и безработица също бе оценена като реалистична. 
Ръководството на АИКБ подкрепя като цяло останалите допускания в бюджетната прогноза за следващата година, но все 
пак препоръчва да се направят допълнителни прецизирания. АИКБ смята заложения ръст на приходите в бюджета за 
реалистичен и изпълним, но счита, че приходите от ДДС са надценени, предвид очаквания нисък ръст на БВП и 
очакваната ниска инфлация и могат да бъдат изпълнени, ако дадат резултат планираните мерки за фискален контрол при 
придвижването на стоки с повишен фискален риск, обратното начисляване на ДДС и отчитането на данъка при касово 
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изпълнение. За сметка на това, предвижданите приходи от акцизи не отразяват изразената от правителство воля за 
борба със сивата икономика и контрабандата. 
В разходната част АИКБ подкрепя преструктурирането и редуцирането на бюджетите на министерствата и ведомствата и 
дори счита, че в издръжката на държавната система и администрация има още резерви, които могат да бъдат съкратени. 
АИКБ подкрепя редукцията на бюджетите на първостепенните разпоредители в сектор "Отбрана и сигурност". Оценява 
увеличаването на средствата в бюджета за Образование като категорично добра стъпка, като препоръчва акцентът в 
разходването на допълнителното финансиране да е насочен към професионалното образование. 
АИКБ счита, че трябва да бъдат подкрепени усилията на правителството за продължаване прилагането на програмното 
бюджетиране, тъй като добре структурираните програмни бюджети на министерствата и ведомствата са гаранция за 
ефективност на бюджетните разходи. По пакета изменения в нормативна уредба, свързани с проекта за държавен 
бюджет за 2014 г. част от положителните изменения, които АИКБ подкрепя и приветства, са предложената нова форма на 
представяне на резерва по Закона за държавния бюджет за 2014 г., която представлява нов подход в способите за 
представяне на бюджетните разходи. С удовлетворение бе отбелязано, че в Бюджет 2014 и с изменението на данъчните 
закони е на път да се разреши дългогодишния проблем на бизнеса, свързан с методиката и базата за изчисляване на 
таксата за битови отпадъци. 
АИКБ не подкрепя увеличаването на минималната работна заплата, като отново настоява за договаряне на 
диференцирани стойности на МРЗ по браншове; увеличаването на максималния осигурителен доход, което е мярка с 
отрицателен ефект за бизнеса; в настоящия проект за ДБ не е отпаднал т.нар. "клас", в резултат на който минималната 
работна заплата нараства реално не на 340 лева, а на 370 лева, което намалява още повече разликата между 
минималната и средната работна заплата; постоянното вменяване на задължението към работодателите да заплащат 
първите 3 дни от болничните на работниците и служителите; 
АИКБ предлага средствата в Националния план за действия по заетостта да бъдат увеличени с поне 15 – 20 %, за да могат 
да се предвидят по-мащабни действия за намаляване на безработицата и увеличаване на заетостта в страната главно 
чрез програми, насочени към предприятията. 
АИКБ отбелязва, че внедряването на електронни услуги и създаването на функциониращо електронно правителство 
закъсняват и че на практика обхвата на електронните услуги все още е ограничен. 
 
tbmagazine.net 
 
√ АИКБ дава препоръки за бюджет 2014 г. 

 
Прогнозата за 1,8 % ръст на БВП е оптимистична и че тя би се изпълнила само при благоприятни външни условия за 
българския износ, както и в случай, че мерките за по-добра регулация и за увеличаване на вътрешното потребление 
дадат резултат. Това бе коментирано по време на обсъждане на бюджета за 2014 г. по време на заседанието на 
Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България. Прогнозата за запазване на равнището на 
заетост и безработица също бе оценена като реалистична. ъководството на АИКБ подкрепя като цяло останалите 
допускания в бюджетната прогноза за следващата година, но все пак препоръчва да се направят допълнителни 
прецизирания. 
АИКБ не подкрепя увеличаването на минималната работна заплата, като отново настоява за договаряне на 
диференцирани стойности на МРЗ по браншове; увеличаването на максималния осигурителен доход, което е мярка с 
отрицателен ефект за бизнеса; както и в че настоящия проект за ДБ не е отпаднал т.нар. „клас“, в резултат на който 
минималната работна заплата нараства реално не на 340 лева, а на 370 лева, което намалява още повече разликата 
между минималната и средната работна заплата; постоянното вменяване на задължението към работодателите да 
заплащат първите 3 дни от болничните на работниците и служителите; 
АИКБ отбелязва, че внедряването на електронни услуги и създаването на функциониращо електронно правителство 
закъсняват и че на практика обхвата на електронните услуги все още е ограничен. 
 
Вестник Дума 
 
√ Бизнесът: Бюджетът за 2014 г. е реалистичен 
АИКБ оценява като напълно реални дефицита от 1,8 на сто, равнището на заетост и безработицата, както и 
заложения ръст на приходите 
 
Държавният бюджет на България за 2014 г. е реалистичен, усилията за борба със сивата икономика трябва да продължат, 
данъчната стабилност е позитивна за стимулиране на икономическия растеж. Тези основни изводи са резултат от 
проведеното вчера обсъждане на проекта за бюджета за 2014 г. на заседанието на Националния съвет на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ), съобщиха от пресцентъра на асоциацията.  
Българският бизнес счита, че прогнозата за 1,8 на сто ръст на БВП е оптимистична, и че тя би се изпълнила само при 
благоприятни външни условия за българския износ, както и в случай, че мерките за по-добра регулация и за увеличаване 
на вътрешното потребление дадат резултат. АИКБ подкрепя данъчната стабилност при ниски равнища на данъчните 
ставки, счита, че прогнозираният дефицит от 1,8 на сто е разумен баланс между необходимостта от стриктна фискална 
дисциплина и желанието за насърчаване на икономическия растеж и поддържането на европейски жизнен стандарт. 
Прогнозата за запазване на равнището на заетост и безработица също е оценена като реалистична. От асоциацията 
отбелязват, че заложеният ръст на приходите в държавния бюджет е реалистичен и изпълним, но считат, че приходите от 

http://www.duma.bg/node/65268
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ДДС са надценени, предвид очаквания нисък ръст на БВП и очакваната ниска инфлация, съобщиха от АИКБ.  
В разходната част на бюджета АИКБ подкрепя преструктурирането и редуцирането на бюджетите на министерствата и 
ведомствата и счита, че в издръжката на държавната система и администрация има още резерви, които могат да бъдат 
съкратени. От асоциацията смятат, че трябва да бъдат подкрепени усилията на правителството за продължаване 
прилагането на програмното бюджетиране.  
АИКБ обаче не подкрепя увеличаването на минималната работна заплата и настоява за договаряне на диференцирани 
стойности на МРЗ по браншове. Организацията не е съгласна с увеличаването на максималния осигурителен доход както 
и това, че в настоящия проект за бюджета не е отпаднал т.нар. клас, в резултат на който минималната работна заплата 
нараства реално не на 340 лева, а на 370 лева. Бизнесът е недоволен от постоянното вменяване на задължението към 
работодателите да заплащат първите 3 дни от болничните на работниците и служителите. От АИКБ предлагат средствата 
в Националния план за действия по заетостта да бъдат увеличени с поне 15-20 на сто, за да могат да се предвидят по-
мащабни действия за намаляване на безработицата и увеличаване на заетостта в страната главно чрез програми, 
насочени към предприятията. От асоциацията отбелязват, че внедряването на електронни услуги и създаването на 
функциониращо електронно правителство закъсняват и че на практика обхватът на електронните услуги все още е 
ограничен. 
 
econ.bg 
 
√ АИКБ: Бюджет 2014 е реалистичен 
Работодателската организация подкрепя редуцирането на бюджетите на министерствата, но смята, че 
приходите от ДДС са надценени 
 
Държавният бюджет на Република България за 2014 г. е реалистичен. Това е един от основните изводи, резултат от 
проведеното днес обсъждане на проекта за Държавен бюджет на Република България за 2014 г., на заседанието на 
Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Българският бизнес счита, че прогнозата за 1,8 % ръст на БВП е оптимистична и че тя би се изпълнила само при 
благоприятни външни условия за българския износ, както и в случай, че мерките за по-добра регулация и за увеличаване 
на вътрешното потребление дадат резултат, коментират от работодателската организация. 
АИКБ подкрепя данъчната стабилност при ниски равнища на данъчните ставки, като я оценява като един от основните 
фактори за привличане на инвестиции и за осигуряване на условия за икономически растеж. Ръководството на 
асоциацията счита, че прогнозираният дефицит от 1,8 % е разумен баланс между необходимостта от стриктна фискална 
дисциплина и желанието за насърчаване на икономическия растеж и поддържането на европейски жизнен стандарт. 
Прогнозата за запазване на равнището на заетост и безработица също бе оценена като реалистична. 
АИКБ смята заложения ръст на приходите в ДБ за реалистичен и изпълним, но счита, че приходите от ДДС са надценени, 
предвид очаквания нисък ръст на БВП и очакваната ниска инфлация и могат да бъдат изпълнени, ако дадът резултат 
планираните мерки за фискален контрол при придвижването на стоки с повишен фискален риск, обратното начисляване 
на ДДС и отчитането на данъка при касово изпълнение. За сметка на това, предвижданите приходи от акцизи не 
отразяват изразената от правителство воля за борба със сивата икономика и контрабандата. 
В разходната част на ДБ АИКБ подкрепя преструктурирането и редуцирането на бюджетите на министерствата и 
ведомствата - нещо повече, счита, че в издръжката на държавната система и администрация има още резерви, които 
могат да бъдат съкратени. АИКБ подкрепя редукцията на бюджетите на първостепенните разпоредители в сектор 
„Отбрана и сигурност”. 
АИКБ обаче не подкрепя: 

 увеличаването на минималната работна заплата, като отново настоява за договаряне на диференцирани 
стойности на МРЗ по браншове; 

 увеличаването на максималния осигурителен доход, което е мярка с отрицателен ефект за бизнеса; 

 в настоящия проект за ДБ не е отпаднал т.нар. „клас“, в резултат на който минималната работна заплата нараства 
реално не на 340 лева, а на 370 лева, което намалява още повече разликата между минималната и средната 
работна заплата; 

 постоянното вменяване на задължението към работодателите да заплащат първите 3 дни от болничните на 
работниците и служителите; 

АИКБ предлага средствата в Националния план за действия по заетостта да бъдат увеличени с поне 15 – 20 %, за да могат 
да се предвидят по-мащабни действия за намаляване на безработицата и увеличаване на заетостта в страната главно 
чрез програми, насочени към предприятията. 
АИКБ отбелязва, че внедряването на електронни услуги и създаването на функциониращо електронно правителство 
закъсняват и че на практика обхвата на електронните услуги все още е ограничен. 
 
vesti.bg 
 
√ АИКБ: Прогнозата за 1,8 % ръст на БВП е разумен баланс 
 
Държавният бюджет за 2014 г. е реалистичен, усилията за борба със сивата икономика трябва да продължат, данъчната 
стабилност е позитивна за стимулиране на икономическия растеж. 
Това са основните изводи от проведеното днес обсъждане на проекта за Държавен бюджет за 2014 г. на заседание на 
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Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България, съобщиха от асоциацията.  
Българският бизнес счита, че прогнозата за 1,8 % ръст на БВП е оптимистична и че тя би се изпълнила само при 
благоприятни външни условия за българския износ, както и в случай, че мерките за по-добра регулация и за увеличаване 
на вътрешното потребление дадат резултат.  
АИКБ подкрепя данъчната стабилност при ниски равнища на данъчните ставки, като я оценява като един от основните 
фактори за привличане на инвестиции и за осигуряване на условия за икономически растеж.  
Ръководството на АИКБ счита, че прогнозираният дефицит от 1,8 % е разумен баланс между необходимостта от стриктна 
фискална дисциплина и желанието за насърчаване на икономическия растеж и поддържането на европейски жизнен 
стандарт. Прогнозата за запазване на равнището на заетост и безработица също бе оценена като реалистична.  
Ръководството на АИКБ подкрепя като цяло останалите допускания в бюджетната прогноза за следващата година, но все 
пак препоръчва да се направят допълнителни прецизирания. АИКБ смята заложения ръст на приходите в ДБ за 
реалистичен и изпълним, но счита, че приходите от ДДС са надценени, предвид очаквания нисък ръст на БВП и 
очакваната ниска инфлация и могат да бъдат изпълнени, ако дадат резултат планираните мерки за фискален контрол при 
придвижването на стоки с повишен фискален риск, обратното начисляване на ДДС и отчитането на данъка при касово 
изпълнение. За сметка на това, предвижданите приходи от акцизи не отразяват изразената от правителство воля за 
борба със сивата икономика и контрабандата. 
В Разходната част на ДБ АИКБ подкрепя преструктурирането и редуцирането на бюджетите на министерствата и 
ведомствата - нещо повече, счита, че в издръжката на държавната система и администрация има още резерви, които 
могат да бъдат съкратени. АИКБ подкрепя редукцията на бюджетите на първостепенните разпоредители в сектор 
"Отбрана и сигурност". Оценява увеличаването на средствата в бюджета за сектор "Образование" като категорично 
добра стъпка, като препоръчва акцентът в разходването на допълнителното финансиране да е насочен към 
професионалното образование.  
АИКБ счита, че трябва да бъдат подкрепени усилията на правителството за продължаване прилагането на програмното 
бюджетиране, тъй като добре структурираните програмни бюджети на министерствата и ведомствата са гаранция за 
ефективност на бюджетните разходи. По пакета изменения в нормативна уредба, свързани с проекта за държавен 
бюджет за 2014 г. част от положителните изменения, които АИКБ подкрепя и приветства, са предложената нова форма на 
представяне на резерва по Закона за държавния бюджет за 2014 г., която представлява нов подход в способите за 
представяне на бюджетните разходи. С удовлетворение бе отбелязано, че в Бюджет 2014 и с изменението на данъчните 
закони е на път да се разреши дългогодишния проблем на бизнеса, свързан с методиката и базата за изчисляване на 
таксата за битови отпадъци.  
АИКБ не подкрепя увеличаването на минималната работна заплата, като отново настоява за договаряне на 
диференцирани стойности на МРЗ по браншове; увеличаването на максималния осигурителен доход, което е мярка с 
отрицателен ефект за бизнеса; в настоящия проект за ДБ не е отпаднал т.нар. "клас", в резултат на който минималната 
работна заплата нараства реално не на 340 лева, а на 370 лева, което намалява още повече разликата между 
минималната и средната работна заплата; постоянното вменяване на задължението към работодателите да заплащат 
първите 3 дни от болничните на работниците и служителите; 
АИКБ предлага средствата в Националния план за действия по заетостта да бъдат увеличени с поне 15 – 20 %, за да могат 
да се предвидят по-мащабни действия за намаляване на безработицата и увеличаване на заетостта в страната главно 
чрез програми, насочени към предприятията. 
АИКБ отбелязва, че внедряването на електронни услуги и създаването на функциониращо електронно правителство 
закъсняват и че на практика обхвата на електронните услуги все още е ограничен.  
 
inews.bg 
 
√ АИКБ: Бюджет 2014 е реалистичен 
Прогнозата за запазване на равнището на заетост и безработица също е реалистична 
 
Държавният бюджет за 2014 г. е реалистичен. Това е един от основните изводи, направен след проведеното днес 
обсъждане на проекта за бюджет за следващата година на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в 
България (АИКБ). 
Българският бизнес счита, че прогнозата за 1,8% ръст на БВП е оптимистична и че би се изпълнила само при благоприятни 
външни условия за българския износ, както и в случай че мерките за по-добра регулация и за увеличаване на вътрешното 
потребление дадат резултат, коментират от работодателската организация. 
АИКБ подкрепя данъчната стабилност при ниски равнища на данъчните ставки. Данъчната политика е оценена от бизнеса 
като един от основните фактори за привличане на инвестиции и за осигуряване на условия за икономически растеж. 
Ръководството на асоциацията счита, че прогнозираният дефицит от 1,8% е разумен баланс между необходимостта от 
стриктна фискална дисциплина и желанието за насърчаване на икономическия растеж и поддържането на европейски 
жизнен стандарт. 
Прогнозата за запазване на равнището на заетост и безработица също бе оценена като реалистична. Още за мнението на 
бизнеса у нас за бюджета четете в Econ.bg. 
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news.expert.bg 
 
√ АИКБ: Държавният бюджет за 2014 г. е реалистичен 
 
Държавният бюджет за 2014 г. е реалистичен, усилията за борба със сивата икономика трябва да продължат, 
данъчната стабилност е позитивна за стимулиране на икономическия растеж. Това смятат от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ),съобщава БГНЕС. 
Българският бизнес счита, че прогнозата за 1,8 % ръст на БВП е оптимистична и че тя би се изпълнила само при 
благоприятни външни условия за българския износ, както и в случай, че мерките за по-добра регулация и за увеличаване 
на вътрешното потребление дадат резултат. 
АИКБ подкрепя данъчната стабилност при ниски равнища на данъчните ставки, като я оценява като един от основните 
фактори за привличане на инвестиции и за осигуряване на условия за икономически растеж. 
Ръководството на АИКБ счита, че прогнозираният дефицит от 1,8 % е разумен баланс между необходимостта от стриктна 
фискална дисциплина и желанието за насърчаване на икономическия растеж и поддържането на европейски жизнен 
стандарт. Прогнозата за запазване на равнището на заетост и безработица също бе оценена като реалистична. 
Ръководството на АИКБ подкрепя като цяло останалите допускания в бюджетната прогноза за следващата година. Все 
пак Асоциацията счита, че приходите от ДДС са надценени, предвид очаквания нисък ръст на БВП и очакваната ниска 
инфлация. 
За сметка на това, предвижданите приходи от акцизи не отразяват изразената от правителство воля за борба със сивата 
икономика и контрабандата. 
АИКБ не подкрепя увеличаването на минималната работна заплата, като отново настоява за договаряне на 
диференцирани стойности на МРЗ по браншове, казва се още в позицията на Асоциацията. 

 
bgnews.me 
 
√ АИКБ: Бюджетът за 2014 е реалистичен 
Асоциацията на индустриалния капитал не одобрява увеличаването на минималната работна заплата, иска повече 
пари за заетост 
 
Държавният бюджет на Република България за 2014 г. е реалистичен, усилията за борба със сивата икономика трябва 
да продължат, данъчната стабилност е позитивна за стимулиране на икономическия растеж. Тези основни изводи са 
резултат от проведеното днес обсъждане на проекта за бюджета за 2014 г., на 
заседанието на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България, съобщи пресцентърът на 
асоциацията. Българският бизнес счита, че прогнозата за 1,8 на сто ръст на БВП е оптимистична, и че тя би се изпълнила 
само при благоприятни външни условия за българския износ, както и в случай, че мерките за по-добра регулация и за 
увеличаване на вътрешното потребление дадат резултат. 
АИКБ подкрепя данъчната стабилност при ниски равнища на данъчните ставки, счита, че прогнозираният дефицит от 1,8 
на сто е разумен баланс между необходимостта от стриктна фискална дисциплина и желанието за насърчаване на 
икономическия растеж и поддържането на европейски жизнен стандарт. Прогнозата за запазване на равнището на 
заетост и безработица също е оценена като реалистична. От асоциацията отбелязват, че заложения ръст на приходите 
в Държавния бюджет е реалистичен и изпълним, но считат, че приходите от ДДС са надценени, предвид очаквания нисък 
ръст на БВП и очакваната ниска инфлация. 
В Разходната част на бюджета АИКБ подкрепя преструктурирането и редуцирането на бюджетите на министерствата и 
ведомствата и счита, че в издръжката на държавната система и администрация има още резерви, които могат да бъдат 
съкратени. От Асоциацията считат, че трябва да бъдат подкрепени усилията на правителството за продължаване 
прилагането на програмното бюджетиране. 
АИКБ не подкрепя: увеличаването на минималната работна заплата (МРЗ) и настоява за договаряне на диференцирани 
стойности на МРЗ по браншове; увеличаването на максималния осигурителен доход, което е мярка с отрицателен ефект 
за бизнеса; в настоящия проект за бюджета не е отпаднал т.нар. “клас”, в резултат на който минималната работна 
заплата нараства реално не на 340 лева, а на 370 лева, което намалява още повече разликата между минималната и 
средната работна заплата; постоянното вменяване на задължението към работодателите да заплащат първите 3 дни 
от болничните на работниците и служителите; 
АИКБ предлага средствата в Националния план за действия по заетостта да бъдат увеличени с поне 15 – 20 на сто, за да 
могат да се предвидят по-мащабни действия за намаляване на безработицата и увеличаване на заетостта в страната 
главно чрез програми, насочени към предприятията. От Асоциацията отбелязват, че внедряването на електронни услуги 
и създаването на функциониращо електронно правителство закъсняват, и че на практика обхватът на електронните 
услуги все още е ограничен. 
 
news.dir.bg 
 
√ АИКБ: Бюджет 2014 е реалистичен 
 
Държавният бюджет на Република България за 2014 г. е реалистичен, усилията за борба със сивата икономика трябва да 
продължат, данъчната стабилност е позитивна за стимулиране на икономическия растеж. 

http://bgnews.me/%d0%b0%d0%b8%d0%ba%d0%b1-%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%b7%d0%b0-2014-%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd/


7 

 

Тези основни изводи са резултат от проведеното в петък обсъждане на проекта за бюджета за 2014 г., на заседанието на 
Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), съобщи пресцентърът на асоциацията.  
Българският бизнес счита, че прогнозата за 1,8% ръст на БВП е оптимистична, и че тя би се изпълнила само при 
благоприятни външни условия за българския износ, както и в случай, че мерките за по-добра регулация и за увеличаване 
на вътрешното потребление дадат резултат.  
АИКБ подкрепя данъчната стабилност при ниски равнища на данъчните ставки, счита, че прогнозираният дефицит от 
1,8% е разумен баланс между необходимостта от стриктна фискална дисциплина и желанието за насърчаване на 
икономическия растеж и поддържането на европейски жизнен стандарт. 
Прогнозата за запазване на равнището на заетост и безработица също е оценена като реалистична.  
От асоциацията отбелязват, че заложения ръст на приходите в Държавния бюджет е реалистичен и изпълним, но считат, 
че приходите от ДДС са надценени, предвид очаквания нисък ръст на БВП и очакваната ниска инфлация.  
В Разходната част на бюджета АИКБ подкрепя преструктурирането и редуцирането на бюджетите на министерствата и 
ведомствата и счита, че в издръжката на държавната система и администрация има още резерви, които могат да бъдат 
съкратени.  
От Асоциацията считат, че трябва да бъдат подкрепени усилията на правителството за продължаване прилагането на 
програмното бюджетиране.  
 
moreto.net 
 
√ Проектобюджетът за 2014 е реалистичен, смятат работодатели 
 
Държавният бюджет за 2014 г. е реалистичен, усилията за борба със сивата икономика трябва да продължат, данъчната 
стабилност е позитивна за стимулиране на икономическия растеж. Това са основните изводи от проведеното обсъждане 
на проекта за държавен бюджет за 2014 г. на заседание на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в 
България, съобщиха от асоциацията. 
Българският бизнес счита, че прогнозата за 1,8 на сто ръст на БВП е оптимистична и че тя би се изпълнила само при 
благоприятни външни условия за българския износ, както и в случай, че мерките за по-добра регулация и за увеличаване 
на вътрешното потребление дадат резултат. 
АИКБ подкрепя данъчната стабилност при ниски равнища на данъчните ставки, като я оценява като един от основните 
фактори за привличане на инвестиции и за осигуряване на условия за икономически растеж. 
Ръководството на АИКБ счита, че прогнозираният дефицит от 1,8 % е разумен баланс между необходимостта от стриктна 
фискална дисциплина и желанието за насърчаване на икономическия растеж и поддържането на европейски жизнен 
стандарт. Прогнозата за запазване на равнището на заетост и безработица също бе оценена като реалистична. 
Ръководството на АИКБ подкрепя като цяло останалите допускания в бюджетната прогноза за следващата година, но все 
пак препоръчва да се направят допълнителни прецизирания. АИКБ смята заложения ръст на приходите в бюджета за 
реалистичен и изпълним, но счита, че приходите от ДДС са надценени, предвид очаквания нисък ръст на БВП и 
очакваната ниска инфлация и могат да бъдат изпълнени, ако дадат резултат планираните мерки за фискален контрол при 
придвижването на стоки с повишен фискален риск, обратното начисляване на ДДС и отчитането на данъка при касово 
изпълнение. За сметка на това, предвижданите приходи от акцизи не отразяват изразената от правителство воля за 
борба със сивата икономика и контрабандата. 
В разходната част АИКБ подкрепя преструктурирането и редуцирането на бюджетите на министерствата и ведомствата и 
дори счита, че в издръжката на държавната система и администрация има още резерви, които могат да бъдат съкратени. 
АИКБ подкрепя редукцията на бюджетите на първостепенните разпоредители в сектор "Отбрана и сигурност". Оценява 
увеличаването на средствата в бюджета за Образование като категорично добра стъпка, като препоръчва акцентът в 
разходването на допълнителното финансиране да е насочен към професионалното образование. 
АИКБ счита, че трябва да бъдат подкрепени усилията на правителството за продължаване прилагането на програмното 
бюджетиране, тъй като добре структурираните програмни бюджети на министерствата и ведомствата са гаранция за 
ефективност на бюджетните разходи. По пакета изменения в нормативна уредба, свързани с проекта за държавен 
бюджет за 2014 г. част от положителните изменения, които АИКБ подкрепя и приветства, са предложената нова форма на 
представяне на резерва по Закона за държавния бюджет за 2014 г., която представлява нов подход в способите за 
представяне на бюджетните разходи. С удовлетворение бе отбелязано, че в Бюджет 2014 и с изменението на данъчните 
закони е на път да се разреши дългогодишния проблем на бизнеса, свързан с методиката и базата за изчисляване на 
таксата за битови отпадъци. 
АИКБ не подкрепя увеличаването на минималната работна заплата, като отново настоява за договаряне на 
диференцирани стойности на МРЗ по браншове; увеличаването на максималния осигурителен доход, което е мярка с 
отрицателен ефект за бизнеса; в настоящия проект за ДБ не е отпаднал т.нар. "клас", в резултат на който минималната 
работна заплата нараства реално не на 340 лева, а на 370 лева, което намалява още повече разликата между 
минималната и средната работна заплата; постоянното вменяване на задължението към работодателите да заплащат 
първите 3 дни от болничните на работниците и служителите; 
АИКБ предлага средствата в Националния план за действия по заетостта да бъдат увеличени с поне 15 – 20 %, за да могат 
да се предвидят по-мащабни действия за намаляване на безработицата и увеличаване на заетостта в страната главно 
чрез програми, насочени към предприятията. 
АИКБ отбелязва, че внедряването на електронни услуги и създаването на функциониращо електронно правителство 
закъсняват и че на практика обхвата на електронните услуги все още е ограничен. 
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news.vratza.com 
 
√ Проектобюджетът за 2014 е реалистичен, смятат работодатели 
 
Държавният бюджет за 2014 г. е реалистичен, усилията за борба със сивата икономика трябва да продължат, данъчната 
стабилност е позитивна за стимулиране на икономическия растеж. Това са основните изводи от проведеното обсъждане 
на проекта за държавен бюджет за 2014 г. на заседание на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в 
България, съобщиха от асоциацията. 
Българският бизнес счита, че прогнозата за 1,8 на сто ръст на БВП е оптимистична и че тя би се изпълнила само при 
благоприятни външни условия за българския износ, както и в случай, че мерките за по-добра регулация и за увеличаване 
на вътрешното потребление дадат резултат. 
АИКБ подкрепя данъчната стабилност при ниски равнища на данъчните ставки, като я оценява като един от основните 
фактори за привличане на инвестиции и за осигуряване на условия за икономически растеж. 
Ръководството на АИКБ счита, че прогнозираният дефицит от 1,8 % е разумен баланс между необходимостта от стриктна 
фискална дисциплина и желанието за насърчаване на икономическия растеж и поддържането на европейски жизнен 
стандарт. Прогнозата за запазване на равнището на заетост и безработица също бе оценена като реалистична. 
Ръководството на АИКБ подкрепя като цяло останалите допускания в бюджетната прогноза за следващата година, но все 
пак препоръчва да се направят допълнителни прецизирания. АИКБ смята заложения ръст на приходите в бюджета за 
реалистичен и изпълним, но счита, че приходите от ДДС са надценени, предвид очаквания нисък ръст на БВП и 
очакваната ниска инфлация и могат да бъдат изпълнени, ако дадат резултат планираните мерки за фискален контрол при 
придвижването на стоки с повишен фискален риск, обратното начисляване на ДДС и отчитането на данъка при касово 
изпълнение. За сметка на това, предвижданите приходи от акцизи не отразяват изразената от правителство воля за 
борба със сивата икономика и контрабандата. 
В разходната част АИКБ подкрепя преструктурирането и редуцирането на бюджетите на министерствата и ведомствата и 
дори счита, че в издръжката на държавната система и администрация има още резерви, които могат да бъдат съкратени. 
АИКБ подкрепя редукцията на бюджетите на първостепенните разпоредители в сектор "Отбрана и сигурност". Оценява 
увеличаването на средствата в бюджета за Образование като категорично добра стъпка, като препоръчва акцентът в 
разходването на допълнителното финансиране да е насочен към професионалното образование. 
АИКБ счита, че трябва да бъдат подкрепени усилията на правителството за продължаване прилагането на програмното 
бюджетиране, тъй като добре структурираните програмни бюджети на министерствата и ведомствата са гаранция за 
ефективност на бюджетните разходи. По пакета изменения в нормативна уредба, свързани с проекта за държавен 
бюджет за 2014 г. част от положителните изменения, които АИКБ подкрепя и приветства, са предложената нова форма на 
представяне на резерва по Закона за държавния бюджет за 2014 г., която представлява нов подход в способите за 
представяне на бюджетните разходи. С удовлетворение бе отбелязано, че в Бюджет 2014 и с изменението на данъчните 
закони е на път да се разреши дългогодишния проблем на бизнеса, свързан с методиката и базата за изчисляване на 
таксата за битови отпадъци. 
АИКБ не подкрепя увеличаването на минималната работна заплата, като отново настоява за договаряне на 
диференцирани стойности на МРЗ по браншове; увеличаването на максималния осигурителен доход, което е мярка с 
отрицателен ефект за бизнеса; в настоящия проект за ДБ не е отпаднал т.нар. "клас", в резултат на който минималната 
работна заплата нараства реално не на 340 лева, а на 370 лева, което намалява още повече разликата между 
минималната и средната работна заплата; постоянното вменяване на задължението към работодателите да заплащат 
първите 3 дни от болничните на работниците и служителите; 
АИКБ предлага средствата в Националния план за действия по заетостта да бъдат увеличени с поне 15 – 20 %, за да могат 
да се предвидят по-мащабни действия за намаляване на безработицата и увеличаване на заетостта в страната главно 
чрез програми, насочени към предприятията. 
АИКБ отбелязва, че внедряването на електронни услуги и създаването на функциониращо електронно правителство 
закъсняват и че на практика обхвата на електронните услуги все още е ограничен. 
 
БНР 
 
√ Европа преди новините: Европейският икономически и социален комитет  
 
Какво представлява Европейският икономически и социален комитет и каква е спецификата на работата му? – разговор с 
Милена Ангелова (главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България) и Димитър Манолов 
(вицепрезидент на КТ „Подкрепа”), представители на страната ни в комитета. 
Линк към звуквия файл >>  ftp://adminbnr.dev.bsh.bg/HristoBotev/Evranet_Plus/20131026%5FEuranet%20plus%2Emp3 
 
 
 
 
 
 
 

ftp://adminbnr.dev.bsh.bg/HristoBotev/Evranet_Plus/20131026_Euranet plus.mp3
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Капитал 
 
√ Бюджет 2014 - колебливо вляво 
Стремежът на управляващите да изглеждат "социални" е по-силен от плахите реформистки намерения 
 
Бюджет, който да се хареса на всички – и на протестиращите за повече социални помощи, и на протестиращите за по-
малко корумпирана държава, и на бизнеса. На пръв поглед с финансовата рамка на държавата за следващата година 
правителството се е опитало да постигне точно това: да увеличи социалните плащания, като едновременно с това 
маркира някакви намерения за реформи в администрацията, образованието и здравеопазването. Заявката на 
финансовия министър Петър Чобанов е още по-смела – за рестарт на икономиката и ясна посока на политиките. 
Когато се опитваш да решиш проблемите на всички, в условия на сериозно недоверие, с ограничен ресурс и без 
единодушно приета стратегия къде какво да промениш обаче, фокусът започва да се губи. Особено ако към тази картина 
се насложат и все по-осезателните вмешателства на партийните централи в работата на правителството. 
В крайна сметка на чакащите повече пари от държавата бюджетът им се видя постен, а на либерално мислещите – 
недостатъчно оптимизиран откъм ефективност на разходите. Така, вместо всички да се доволни, всички са малко 
недоволни. Бюджетът за щастие опроверга най-сериозните опасения за бясно харчене, но в него могат да се видят и 
всички проблеми на сегашното управление. Изключително ниското доверие към кабинета се отразява в опита да се купи 
симпатия с увеличаване на разходите в социалната сфера. Партийният контрол върху правителството е смачкал макар и 
плахите експертни идеи за реформи, като например тази в администрацията. Изключителното внимание да няма нито 
една сериозно ощетена група хора пък показва страха от предсрочни избори. 
Истината е, че като структура бюджет 2014 няма да е много по-различен от миналогодишния (виж графиката). 
Приходната част отново е пренапрегната, а освен постоянните искания на БСП за повече разходи основната заплаха за 
държавните финанси отново остава неясната икономическа обстановка. Макар и с малко, догодина дефицитът се 
предвижда да се свие - до 1.8% от БВП. Преразпределителната роля на държавата пък е близо до тавана по закон – 39.7% 
от БВП. Има и положителни промени, но те са по-скоро в начина на представяне на държавните финанси. Дали това ще 
ги направи по-ефективни и по-прозрачни обаче ще стане ясно малко по-късно. Все пак проектобюджетът, публикуван на 
страницата на финансовото ведомство, не е напълно завършен. Тази година той се изготвя по нови правила и докладът 
към него (в който има допълнителна информация за разходите по функции и подробни разбивки за бюджетите на 
министерствата) ще бъде публикуван чак след като проектът бъде гласуван в Министерския съвет. А и дотогава най-
вероятно ще продължат и политическите пазарлъци и сметки от кой да се отреже и на кой да се даде повече. 
Амбициозните 1.8 
Основният въпрос при подготовката на бюджета всяка година, особено след като започна кризата, е ще има ли растеж. 
Причината е, че държавните финанси до голяма степен зависят от това как и с колко се увеличава БВП. Дебатът сега не е 
по-различен. От финансовото министерство залагат на 1.8% ръст на икономиката през 2014 г., движен от износ и 
вътрешно потребление. Толкова ще е и инфлацията. В мотивите към проектодокумента за 2014 г. обаче е посочено, че "в 
средносрочен план най-същественият риск за бюджета продължава да бъде евентуално значително отклонение от 
очакванията за растеж на икономиката". Все още има голяма доза неизвестност и за развитието на Европа, а за там е 
предназначен почти две трети от българския износ. 
В същото време през следващата година държавата планира да събере 1.5 млрд. лв. повече данъчни приходи. Този 
ефект трябва да дойде най-вече от косвените данъци (допълнително 600 млн. лв. от ДДС и 250 млн. лв. от акцизи). Ако не 
се сбъднат очакванията за изсветляване на икономиката или по-висока събираемост, задачата може да се окаже с 
повишена трудност. "Приходите са напрегнати, но благодарение на промените в данъчните закони и усилията на 
приходната администрация ще бъдат изпълнени", заяви финансовият министър. 
От въвежданото на обратно начисляване на ДДС за сделките със зърно например през 2014 г. се очаква 400 млн. лв. 
положителен ефект, а от засиления фискален контрол върху високорискови стоки – още около 220 млн. лв., но според 
финансисти тези сметки са надценени. 
"С почти 100% сигурност бюджетът ще бъде прекрояван догодина, след като се види, че заложените в него цели са 
нереалистични", коментира икономист. Според него рисковете за изпълнение на приходите са съществени, тъй като 
реално не се прилагат никакви мерки за подобряване на събираемостта. 
Все пак в бюджета има и буфери. От следващата година отново се въвежда правилото за задържане на част от разходите 
и трансферите от републиканския бюджет. Става въпрос за 5%, които ще се отпускат в края на годината, при условие че 
изпълнението на бюджета е според плана. Подобно ограничение имаше преди няколко години, но тогава то беше за 10% 
от разходите на ведомствата и общините. 
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Печеливши и губещи 
Въпреки че бюджетът догодина отново ще е на дефицит, разходите растат по-малко от приходите с около 100 млн. лв. 
Логично, за да се даде повече на някого, друг е получил по-малко. Ако се сравнят разходите по функции и като процент 
от БВП, най-голям ръст има при парите за образование, здравеопазване, социално подпомагане. Увеличението по 
последното перо е и най-голямо – близо 400 млн. лв. (виж карето как се разпределят). Така за пръв път бюджетът на 
социалното министерство надхвърля прага от 1 млрд. лв. Най-едрото парче от социалните плащания обаче е за пенсии. 
Ръстът се дължи най-вече на връщането на швейцарското правило за увеличението им от юли (средно с 3%) и за това ще 
са необходими 120 млн. лв. Всъщност пенсиите са и най-едрият разход на държавата от години, като през 2014 г. натам 
ще се насочи една трета от бюджета, или 10% от БВП. 
Общините също получават малко отгоре - 81.5 млн. лв. Те ще могат да разчитат и на допълнителен ресурс от 
новосъздадения с бюджет от 500 млн. лв. фонд "Растеж и устойчиво развитие на регионите" (повече за него тук). Около 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/2013/10/25/2168577_fond_za_priiateli/
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100 млн. лв. допълнително са заделени за образование, все още не е ясно колко точно е допълнителният ресурс за 
здраве. 
На пръв поглед има леко орязване на парите за силовите ведомства, но то е незначително. Бюджетът на МВР например 
се предлага да е под един милиард, но най-вероятно една част от парите са пренасочени към ДАНС и към новата агенция 
за подслушване "Технически операции". 
Оптимизацията на парите за издръжка на администрацията е по-скоро символична, като текущите разходи нарастват с 
около 460 млн. лв. спрямо миналата година, а разходите за заплати са по-малко с едва 20 млн. лв., което е 0.5%. 
Очевидно поне засега идеята на финансовия министър за административна реформа, която да започне още през 
следващата година, няма да се случи. Желанието на Чобанов беше министерствата да бюджетират разходите си за 
заплати при 10% съкращение на числеността на персонала от началото на годината. Впоследствие управляващото 
мнозинство даде на заден. 
В мотивите към проектобюджета е посочено, че съкращенията в администрацията не бива да се извършват автоматично 
и 10% праг не може да бъде еднакъв за всички. "Процесът на оптимизация ще се проведе на база на преглед и анализ на 
функциите, дейностите, организационните процеси, регулаторните режими. От този процес се очаква не само 
съкращения и намаляване на разходите за персонала, а преструктуриране на неефективни звена в системите на 
бюджетните организации, елиминиране на дублиращи се функции, децентрализация и аутсорсинг", е записано в 
доклада. 
Все пак има структури, които догодина ще получат по-малко от държавата. По-малко средства ще има за 
администрацията на президента (с половин милион лева надолу до 5.6 млн. лв.), както и за омбудсмана (минус 300 хил. 
лв.). Наполовина е намалял бюджетът на Авиоотряд 28. По-малко са и субсидиите за БНТ и СЕМ. Средното намаление на 
парите по бюджетите на администрацията е около 10%. 
"С бюджет 2014 се прекратява наложилата се практика всяка година да се добавя малко ресурс на всички ведомства, без 
да се видят резултатите от работата им", обясни финансовият министър. Всъщност от следващата година всички 
министерства са задължени да представят бюджетите си и в програмен формат - т.е с обяснение за какви програми и 
проекти ще харчат парите, както и какви резултати се очаква да се постигне с тях. "Изискването е разписано в новия закон 
за публичните финанси. Но не очаквам качеството на представяне на разходите на администрацията да се промени още 
от догодина, защото се изисква време и обучение на администрацията. Въпросът е започнатото да продължи да се 
надгражда, иначе програмното бюджетиране ще остане проформа", е мнението на финансист. 
Заявка без покритие 
За да получаваме по-добри обществени услуги срещу данъците, които плащаме, държавата трябва да харчи парите ни 
ефективно. Това обаче не става само с разместване на парите между отделните ведомства, а с промяна на начина, по 
който функционират публичните системи. С проектобюджета за догодина управляващите дават заявка за реформа в 
образованието, здравеопазването и администрацията. Въпросът е, че зад иначе добре звучащите изрази като по-
качествено образование, разбиване на монопола на здравната каса и ефективна администрация няма разписани 
конкретни мерки и стъпки. 
"Приветствам заявките за реформа. Въпросът е, че всичко е разписано много общо. Например не е ясно какво точно 
мислят да правят в здравеопазването. Подобна реформа се предприема, след като е изготвен анализ на слабостите на 
системата", казва Любомир Дацов, бивш зам. финансов министър. 
Правителството планира да промени системата на делегираните бюджети в основното образование, като въведе 
критерий "качество на обучението". Идеята е повече пари да получат училищата с високи резултати, както и да се 
преодолеят разликите между големите и малките училища. В момента единствен критерий е броят ученици, заради 
което училищата в по-малко населените райони в страната се справят по-трудно. 
Дацов обаче обръща внимание, че подобна промяна може да опорочи идеята на делегираните бюджети в средното 
образование. "Ако целта е да се съхранят неефективните училища и детски градини, по-добре това да се направи през 
отделна национална програма за качество на образованието. Досега парите следваха ученика, а ми се струва, че се готви 
промяна на този модел. Ако това е реформата, по-добре да я няма", допълва той. 
Подобен механизъм е предвиден и във висшето образование, като критерии ще бъдат реализацията на студентите на 
пазара на труда и приоритетните за страната специалности. В същото време обаче се увеличава субсидията за УНСС и се 
намалява тази за Техническия университет в София, което противоречи със заявения приоритет за съобразяване с 
потребностите на пазара на труда. 
Според проекта правителството е осигурило средства за нови учебници и учебни помагала, както и за целодневно 
обучение на учениците от 1 до 4 клас. Друг акцент е професионалното образование, за което са предвидени средства за 
обучение на специалисти, които са важни за икономиката на съответния регион, както и за стипендии. Предвидени са 
допълнителни средства и за БАН, но без план да се разпределят на проектен принцип. 
Така отново всичко опира до конкретиката как точно ще бъдат направени реформите. Ако изобщо има политическа воля 
за това. Защото половинчатите промени понякога се оказват по-опасни. Справка – състоянието на здравния сектор в 
момента. 
Леко надолу 
След като тази година правителството увеличи дефицита до максимално позволените по закон 2% от БВП, през 
следващата планира той да се свие леко до 1.8%. Процесът на затваряне на дупката между приходите и разходите в 
държавните финанси обаче ще продължи и след 2016 г., когато дефицитът се очаква да е 1.1% от БВП. За сравнение, 
предишната цел беше с 0.2 пункта по-ниска. Увеличава и още един показател за състоянието на държавните финанси - 
средносрочната цел за структурен дефицит (виж карето). 
"Основната цел на бюджета за 2014 г. е да рестартираме икономиката и да ускорим икономическият растеж, като чрез 
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бюджета искаме да променим наложения през последните години модел за провеждане на фискална политика, която 
задържа растежа", обясни министърът на финансите. 
Според прогнозите на финансист обаче дефицитът може да достигне и 2% догодина, особено ако правителството залитне 
в посока твърде много социални разходи. В проектобюджета са отбелязани още два риска - процесът на усвояване на 
средства от европейските фондове предвид застъпването на два програмни периода, както и квазифискалните 
дефицити, натрупвани от държавните предприятия, или генерирането на дефицити по сметките на общините. 
"Бюджетът е добре изготвен, но остава големият въпрос - за неговото изпълнение. По времето на ГЕРБ всичко беше 
текущи разходи за сметка на тези, които създават растеж. Същото може да се случи и сега", казва Дацов. Той пояснява, че 
в проектобюджета се "чете" едно нормално Министерство на финансите и силно непроменен капацитет на останалите 
ведомства да реализират заявените намерения. 
Поддържането на дефицити при ниско ниво на фискалния резерв и липсата на допълнителни приходоизточници (за 
следващата година той отново не трябва да пада под 4.5 млрд. лв.) при равни други условия означава повече дълг. 
Догодина държавата ще набере до 4.4 млрд. лв. От тази сума 3 млрд. лв. ще отидат за плащане по падежиращ дълг (1.7 
млрд. лв. по глобалните облигации, които трябва да се платят през януари 2015 г., и 1.3 млрд. лв. за падежиращ дълг на 
вътрешния пазар). Останалите 1.4 млрд. лв. са за покриване на дефицита, като по всичко личи, че не е предвидено 
поемане на дълг за други цели извън тези. Това оставя малко място за лавиране за непредвидени разходи и също 
поставя риск да се наложи актуализация. Лимитът за дълга, който може да се набере от международните пазари, е 3.9 
млрд. лв. 
Според Георги Ганев от Центъра за либерални стратегии, който е и член на икономическата група към гражданския съвет 
на Реформаторския блок обаче, в средносрочна перспектива не се вижда намаление на тавана на дълга. През 2014 г. ще 
има извънредно набиране на средства, за да се платят падежиращите глобални облигации през януари 2015 г. Затова и 
дългът ще се увеличи до 18 млрд. лв. След това управляващите не са поели ангажимент този таван да падне и през 2015 
г. той ще е на същото ниво. Въпросът е защо. 
Най-големият проблем пред бюджета обаче ще е поведението на правителството. Ако то се вкопчи в мисията за 
спечелване на общественото одобрение от всички на всяка цена, вредата за публичните финанси ще е голяма. Като 
индикатор дали се върви в тази посока например може да послужи увеличаване на пенсиите още през април, както 
настояват от БСП. Жестът към възрастните хора ще е голям, но с цената на стабилността. 
За хората 
- Пенсиите ще се увеличат с 3% от юли догодина по швейцарското правило (ръст според осигурителния доход и 
инфлацията от предходната година). Средният ръст ще бъде с 14 лв. 
- Максималната пенсия става 840 лв. и ще нараства с по 70 лв. годишно, като през 2016 г. ще достигне 980 лв. 
- Детските надбавки също се увеличават, но само тези за второ дете - по 50 лв. месечно. За първото и всяко, следващо 
след второто, надбавките ще са 35 лв. месечно. 
- Майчинските за втората година се увеличават до 340 лв., като така отново това плащане се изравнява с минималната 
работна заплата (МРЗ), както беше преди. Майчинските вече бяха увеличени веднъж през юли тази година от 240 на 310 
лв. 
- Минималната работна заплата се увеличава с 30 лв. до 340 лв. От проекта на бюджет 2014 г. става ясно, че 
управляващите вече са разчели как ще се вдига МРЗ през следващите 3 години - до 380 лв. през 2015 г. и 420 лв. година 
по-късно. 
- Самоосигуряващите се лица ще могат да заявят кои осигуровки за държавното обществено осигуряване да погасяват, 
когато имат няколко публични задължения с изтекли срокове. Това ще става само със заявяване пред НАП, като за тези 
задължения също няма да се прилага редът на единната сметка. 
За бизнеса 
- Бизнесът ще има повече разходи за труд. Освен минималната работна заплата (виж другото каре) ще нарасне и 
максималният осигурителен доход. Той се увеличава с 200 лв. до 2400 лв. Според проектобюджета горният праг на 
доходите, върху който се плащат данъци, ще се увеличава с по-още 200 лв. годишно, докато достигне 2800 лв. през 2016 
г. Минималните осигурителни доходи също се увеличават - средно с 2.6%. 
- Държавата ще преотстъпва корпоративен данък на производители в общините с висока безработица (поне 25% над 
средната за страната). Те обаче трябва да създават поне 10 работни места. Половината от тях трябва да са заети пряко в 
производството, а 30% - да имат постоянен адрес в общината. 
- Реверанс получават и земеделските производители. Догодина те ще могат да ползват намалена акцизна ставка за 
газьол за производство на селскостопанска продукция. Държавната помощ ще се дава под формата на ваучери на обща 
стойност 84 млн. лв. 
- Малките фирми (с годишен оборот до 500 хил. евро) ще могат да отчитат задълженията си за ДДС към бюджета на 
касова основа, т.е. едва след като получат плащане от своите контрагенти. 
- Фирмите (и гражданите) във временно финансово затруднение ще могат да погасяват първо главниците за данъци и 
осигуровки с изтекъл срок за плащане, а след това лихвите. 
 
√ Планът България 
Кои трябва да са приоритетите на страната 
 
България традиционно заема последите места в ЕС в проучвания по множество критерии – от образованост на 
населението и качество на здравеопазването до ниската конкурентност на българската икономика, прилагането на 
иновации в бизнеса и енергийна ефективност. Едва ли резултатите са изненада за някого, напротив, тези факти 
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традиционо се ползват от медии и политиции като форма на обвинение срещу кого ли не, но така и не се предлага 
конкртен подход за разрешаването на тези проблеми. 
И докато Европейската комисия осъзнава нуждата да реагира с реформи и вече дефинира пет основни приоритета за 
Европа за следващите 7 години (благоприятстваща растежа фискална политика, възстановяване на кредитирането на 
икономиката, насърчаване на растежа и конкурентоспособността, справяне с безработицата и социалните последици от 
кризата и модернизиране на публичната администрация), България отново няма план какво и как да направи. 
Многото пробойни 
Икономическата криза разкри ясно пробойните в българската  икономика, които са резултат от липса на визия и 
устойчиви политики през годините на прехода. Въпреки че през последните две години се наблюдава лек растеж на БВП, 
текущите показатели са все още далеч под предкризисните им нива. Преките чуждестранни инвестиции се свиха от 9 
млрд. евро през 2007 г. до 1.5 млрд. евро през 2012 г.  Неблагоприятната външна среда и намаленото търсене сред 
основните ни европейски партньори се отразиха и на износа, който въпреки липсата на държавна политика и единствено 
благодарение на гъвкавостта на българския бизнес се пренасочи към страни извън съюза. 
Средното ниво на безработица за страната достигна 12.3%, което е почти два пъти по-високо от 2007 г., а в някои региони 
в страната безработицата е над 50%. Над 1 милион образовани българи напуснаха България през годините, а това се 
отрази изключително негативно върху производителността на труда в страната. Не е изненада, че секторите на 
нискоквалифицирано производство и на строителството са били водещи за генериране на работна заетост и 
икономически растеж в периода преди кризата. 
Сивата икономика е и продължава да бъде съществена бариера пред постигането на икономически растеж в страната. 
През 2011 г. България е на първо място в Европа по дял на сивата икономика, която се изчислява на около 32% от БВП. 
Недекларираният труд и приходи  пряко се отразяват на недостатъчното финансиране на социалните системи и имат 
сериозни негативни последици за постигането на макроикономическите цели на страната. 
Малкото визия 
На фона на тежката икономическа стагнация, България успя да запази финансова стабилност с цената на строги 
финансови ограничения, засилена фискална дисциплина във всички бюджетни сектори и усилия за увеличаване на 
събираемостта на приходите. Страната има едно от най-ниските нива на бюджетен дефицит (2.1%) и дълг (17.2% от БВП) 
в Европа за 2012. Дотук добре, но по-важен е въпросът доколко тази финансова стабилност е устойчива на базата на 
водената до скоро политика. Истината е, че страната през последните три години е в системен дефицит, т.е. държавата 
харчи повече отколкото нивото на икономическото развитие позволява.  Без провеждането на спешни структурни 
реформи и постигане на икономически растеж, който да генерира работни места и приходи в бюджета, държавата 
неизбежно ще има нужда от дълг за финансиране на текущите си разходи. Това обаче не води до растеж. В тази връзка 
финансовата стабилност не е достатъчна без ясна програма за реформи и визия за постигане на икономическо развитие и 
подобряване качеството на живот на населението. По тази логика и един клошар е финансово стабилен – той няма дълг, 
но няма и пари. Днес България няма нито добре развита антикризисна програма, нито ясна дългосрочна икономическа 
политика. 
Приоритетите – социална макрорамка, образование, бизнес среда 
Ясно е, че след три години на сериозни ограничения в социалните разходи за пенсии, подпомагане на социално слаби и 
семейства, тези разходи трябва да се преразгледат и осъвременят в посока увеличение, за да се избегне тежка социална 
криза. В подкрепа на това е и фактът, че в България социалните разходи като дял от БВП са доста по-ниски от средните за 
ЕС. 
Но друг е по-сериозният проблем -  9.8% от БВП се отделят за пенсии в България, а този дял е сред най-високите в ЕС. На 
фона на негативните демографски тенденции в страната, намаляването на хората в работоспособна възраст и 
застаряващото население осигуряването на необходимите средства за покриването на огромния дефицит в пенсионната 
система представлява сериозен проблем. Във всички страни от ЕС се работи в посока удължаване на осигурителния стаж 
и възрастта за пенсиониране и България не може да е изключение. Необходима е социална макрорамка, която да 
адресира належащите социални и демографски проблеми на страната. В тази връзка тук няма място нито за евтин 
популизъм, нито за работа на парче, нито време за отлагане на пенсионната реформа 
Друг основен проблем, който пряко влияе на икономическия растеж на страната, е качеството на средното образование. 
Общата образованост и ниво на грамотност сред учениците до 12-и клас е сред най-ниските в Европа, а имено това  е  
ключово условие за последващо образование и професионална реализация. Фактите са доста тревожни – 28% от 
младежите до 29-годишна възраст са безработни. С този показател България е една от държавите в ЕС с най-висок дял на 
младежка безработица при средно 23% за ЕС. Защо и как се стигна дотук: причините могат да са обект на отделен анализ, 
но най-общо липсата на адекватна образователна политика и ниското заплащане на учителите и преподавателите 
доведе до трайната им демотивация за работа и развитие. Държавните разходи за образование остават относително 
ниски в сравнение със средните стойности в ЕС и варират между 3.5% и 3.8% от БВП за последните три години. И тук 
България трябва да направи своя избор – дали да инвестира в своето бъдеще чрез по-добро образование, или да се 
подготви за социалната издръжка на  цели поколения от млади хора, които ще бъдат обречени на нискоквалифициран 
труд и бедност. Незабавното увелиечение на бюджета за заплати на учителите би трябвало да е приоритет номер едно в 
бюджет 2014. Другите инвестици в образованието обаче трябва да се обвържат с ясна и устойчива, а не козметична 
реформа на системата. Въвеждането на дуалното образование например е стъпка в правилната посока, защото това ще 
реши въпроса с липсата на квалифицирании спецалисти със средно образование. 
По отношение на бизнеса фирмите са изправени пред десетки предизвикателства, които влияят негативно на потенциала 
им за развитие и в много случаи са критични за тяхното оцеляване. Такива са недостиг на квалифицирани специалисти, 
затруднен достъп до финансиране от местните банки, непрозрачност на държавните обществени поръчки, както и 
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неефективна регулаторна база и бюрократична среда за правене на бизнес.  В доклада на Световната банка по 
показателя "правене на бизнес" България бележи спад две години с общо 7 места до 64 позиция през 2012 г.   
Причините за лошата бизнес среда и за наличието на сивата икономика са известни на всеки – забавена реформа в 
съдебната система; недостатъчна адекватност на трудовото законодателство, което по никакъв начин не осигурява 
гъвкавост за работодателите и служителите, неефективно прилагане на данъчната и осигурителната политика,  
необходимост от повече прозрачност на работата на администрацията. В този смисъл, създаването на привлекателна 
инвестиционна среда за бизнеса в България изисква отговорна национална политика с ясни правила, които да важат 
еднакво за всички. А бизнесът ще си свърши работата сам, когато работи в стабилна, предвидима и прозрачна среда. 
Дълг за реформи 
Изготвянето на националния бюджет и програмирането на фондовете от ЕС през следващите години трябва да бъдат 
ясно обвързани с горепосочените национални приоритети и подкрепени с редица политически реформи, които да целят 
постиганото на важните за страната цели: ефективна съдебна система, по-добра инфраструктура, конкурентоспособна 
образована младеж, по-добра и либерална бизнес среда и по-голямо доверие в държавните институции. 
Едно е ясно - България има нужда от значително увеличаване на публичните инвестиции и на бюджета за образование. 
Дори и да се направят необходимите структурни реформи и да се постигне растеж, ефектът от тези мерки върху бюджета 
няма да е незабавен. В краткосрочен план дефицитът  неминуемо ще трябва да се финансира с дълг и/или по-високи 
данъци. 
Към днешна дата ниското ниво на дълг е най-големият коз на страната за постигането на икономически растеж през 
следващите няколко години. Поемането на допълнителен дълг обаче не трябва да е самоцел, а трябва да е тясно 
обвързано с редица действия: (1) изпълнение на структурни реформи с цел оптимизиране на разходите и запушване на 
дупки, където неефективно се харчат пари; (2) повишаване на приходите чрез мерки за изваждане на сивата икономика 
на светло и подобрена събираемост на приходите; (3)  разумна дългосрочна икономическа и инвестиционна политика, 
която да се припознае от бизнеса и обществото. 
Затова е необходима ясна антикризисна програма, както и компетентна икономическа програма за средносрочното и 
дългосрочното развитие на България. Тези два документа трябва да имат ясен план за действие и да се подложат на 
реално широко обсъждане най-малкото защото те няма да успеят, ако не спечелят доверието на избирателите и 
данъкоплатците, които без съмнение ще трябва да подкрепят някои трудни социални и икономически мерки. 
Заложените политики трябва да се припознаят с консенсус и от всички политически сили, включително и 
извънпарламентарните, които да поемат ангажимент да ги прилагат в следващите 10 години независимо дали са на 
власт или опозиция. 
 
Вестник Капитал daily 
 
√ Над милиард за социални политики 
За пръв път през 2014 г. бюджетът на министерството на труда ще превиши този на МВР 
 
През следващата година за пръв път социалното министерство ще разполага с най-голям бюджет от всички - 1.061 млрд. 
лв., като така ще превиши ресурса на МВР. Досега то бе рекордьор с бюджет от 1.156 млрд. лв. за 2013 г. 
През 2014 г. социалното министерство ще получи с над 5% повече в сравнение с актуализирания бюджет за тази година, 
или 54 млн. лв. отгоре. С прекрояването на държавните финанси през август вече бяха пренасочени допълнително 40 
млн. лв. за обезщетения и помощи за домакинствата. Ръстът за догодина идва от повече планирани разходи за помощи и 
обезщетения. 
По-социално 
Основната част от увеличението на парите за министерството на труда идва от политиките за социално включване - с 
около 70 млн. лв., което е повече от 13% нагоре. За тях отива над половината от бюджета на министерството. Те са и сред 
основните приоритети на България по европейските структурни и инвестиционни фондове за следващия програмен 
период 2014 - 2020 г. Политиките за социално включване представляват проекти за интегриране на хора в неравностойно 
положение на пазара на труда, насърчаване на активния живот на възрастните хора, извеждане на децата от 
институциите и други. 
За помощи за отопление също ще бъдат дадени повече пари догодина. Увеличението ще е с 10.2 млн. лв., като така 
общата сума, предназначена за целевите помощи, ще е над 83 млн. лв. От нея ще могат да се възползват 270 хил. души. 
Допълнителните средства за увеличение на месечната добавка за отглеждане на дете с увреждания от 217 до 240 лв. са 
15 млн. лв. За обществени трапезарии има 2 млн. лв. повече. Майките ще получат 15 лв. повече на месец за детски 
надбавки, но само за второто дете, което ще струва на бюджета 49 млн. лв. отгоре. Досега надбавката беше 35 лв. 
Допълнителните средства за хората с увреждания са 12.4 млн. лв., става ясно от мотивите към проектобюджета. По 
всичко личи, че средствата за Националния план за заетост ще останат 73 млн. лв., колкото са и тази година. Общо 
разходите за помощи и обезщетения по бюджета на социалното ведомство са планирани в размер на 959.5 млн. лв., 
което е с 94.1 млн. лв. повече спрямо планираните средства за тази година. 
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Ваучери вместо помощи 
Министерството на труда и социалната политика обмисля догодина да бъдат въведени ваучери за социални услуги, 
които да заместят модела на социални помощи. Това съобщи социалният министър Хасан Адемов в Разград. 
Още със стъпването си в длъжност Адемов заяви, че трябва да се въведе механизъм, с който месечните помощи за 
безработица например да се обвържат с курсове за ограмотяване и квалификация. По думите на социалния министър 
трябва да има друг тип модел на социално подпомагане от края на другата година или в началото на 2015 г., подобно на 
модела в Белгия. 
Идеята е така да се оптимизира системата за социално подпомагане. От ваучерите ще могат да се възползват например 
семейства с деца, безработни младежи до 29 години, семейства, в които има хора с увреждания. Според социалния 
министър, ако се постигне съгласие със социалните партньори, Националния съвет за интеграция на хората с увреждания 
и с обществените съвети, може още през следващата година да бъде пуснат пилотен проект в няколко сфери на 
подпомагането. Така например вместо помощ за дете над 16 години семействата ще могат да получат директно ваучери 
за учебници. 
В момента се обмислят 7 варианта, по които могат да се дадат коледни добавки на пенсионерите, съобщи още Адемов. 
Най-реалистичният според него е хората с пенсия до 200 лв. да получат по 50 лв., което ще струва на държавата 
допълнително 32 млн. лв. Този вариант ще засегне 640 хил. пенсионери. Окончателното решение трябва да се вземе 
преди 15 ноември, за да има време Националният осигурителен институт да отпусне парите навреме. 
Кой получава по-малко 
Има структури, които догодина ще получат по-малко от държавата. Намалени са средствата за администрацията на 
президента (с половин милион лева надолу до 5.6 млн. лв.), както и за омбудсмана (минус 300 хил. лв.). Наполовина се е 
стопил и бюджетът на Авиоотряд 28. С една трета са орязани парите за Министерския съвет. 
МВР също ще получи с 13% по-малко. Намаляването на парите за ведомството за 2014 г. обаче е по-скоро козметична 
промяна, отколкото смяна на приоритетите. Бюджетът на МВР ще бъде малко под един милиард (виж графиката). Най-
вероятно обаче това да се дължи на преминаването на ГДБОП към ДАНС и създаването на нова агенция за подслушване 
"Технически операции". 
Регионалното министерство пък ще получи с 18% по-малко, но това най-вероятно се дължи на разделянето му на две и 
създаването на Министерство на инвестиционното проектиране. Бюджетът на транспортното министерство нараства с 
над 300%. Това обаче е заради вливането на субсидиите за БДЖ и пощите в неговия бюджет. 
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Вестник Стандарт 
 
√ Автосервизи негодуват срещу сивия сектор 
 
Автосервизи от София се изправят срещу сивия сектор в бранша. Става дума за членовете на Съюза на автосервизите-
София (САС). 
Една от основните цели на членовете му е да се преборят с нелегалните си "колеги", които не спазват законите, работят 
по нерегламентиран начин, не плащат данъци и осигуровки, работниците им нямат трудови договори и цялостната им 
дейност не отговаря на изискванията за опазване на околната среда. 
В същото време клиентите на такива незаконни сервизи получават некачествени ремонти без гаранция. 
Темата беше обсъдена и на Общото събрание на САС. Участниците в заседанието обсъдиха и бъдещите си действия за 
постигане на целите в борбата със сивия сектор, който наброява хиляди сервизи в цялата страна. Беше взето решение да 
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се поднови дейността на САС по предложените вече от организацията законодателни промени, които да регламентират 
по-строго автосервизната дейност. 
Всеки вижда как в дворове, гаражи и на други места някой поправя коли. Обикновено тези майстори не дават никаква 
гаранция за използваните части и за самата работа. А некачествените ремонти след това водят до инциденти на пътя, 
коментира председателят на Съюза инж. Емил Германов. 
Членовете на САС поеха ангажимент да сигнализират компетентните органи в държавата и общината за сервизи, за които 
има съмнения, че нарушават закона, или пък за частни лица, които поправят автомобили, без това да отговаря на 
никакви нормативни изисквания. Темата допадна и на 7-те нови членове на САС, които бяха приети. Заедно с тях в Съюза 
вече влизат 55 легални сервиза, а има заявки и от още фирми. 
Всички настоящи и бъдещи членове получават защита с оглед търговските практики в България и нормите в ЕС. За целта 
САС непрекъснато е в контакт с МВР, КАТ, Комисията по транспорт и съобщения в парламента, Столична община и т.н. 
Освен борбата със сивия сектор Съюзът има за цел непрекъснато да повишава качеството на услугите, предоставяни от 
членовете. Това важи и за имиджа на сервизите от САС, като всеки от тях получава стикер с логото на организацията, 
който да е гаранция за качество и надеждност на услугите, които ще получат клиентите им. 
 
√ Съкращения само на ненужни чиновници 
С по-добра среда ще стимулираме бизнеса да мисли за инвестиции, казва Петър Чобанов 
 
- За първи път в бюджета за 2014 г. се заделя резерв от 640 млн. лв. в четири фонда - за регионален растеж, 
образование, иновации и бойна подготовка. Каква е целта и кой ще разпределя средствата между различните 
проекти? 
- Първо трябва да кажем няколко думи по отношение на цялостната философия на бюджет 2014. Прекратяваме 
досегашната практика всяка година да се дава допълнителен ресурс на всяко ведомство, без да е ясен резултатът от 
разпределението му. Това, което търсим, е резултат, а той е рестартиране и ускоряване на растежа. Без това фискалната 
дисциплина не може да бъде устойчива в средносрочен план. Затова решихме да намалим т.нар. административни 
бюджети на министерствата, но да оставим възможност те да могат на състезателен принцип от тези заделени средства 
да бюджетират проекти с ориентация към конкретни резултати. Най-важните от тези допълнителни средства са 100-те 
милиона, които отделяме за образование, както и ресурс от 500 милиона за националната публична инвестиционна 
програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите". По нея на конкурентен принцип ведомства и общини ще могат да 
кандидатстват с проекти по обявена апликационна форма. Идеята е проектите и програмите да са насочени към 
икономически растеж, заетост, конкурентоспособност на икономиката и намаляване на регионалните диспропорции. 
Ние не само даваме възможността, но и разчитаме на много активното участие от страна на местните власти, тъй като 
трябва да се вземат спешни мерки по отношение на изоставането на някои от регионите. 
- С какви други мерки в бюджета ще се стимулира икономическият растеж? 
- Поставяме акцент върху увеличаване на ефективността на публичните разходи, като се стремим да се подобри 
качеството на публичните услуги на отделните ведомства. Целта е да създадем предвидима среда, а използването на 
ресурса да е насочено към резултати. Независимо че на много министерства и ведомства бюджетът изглежда намален 
като абсолютна сума, това не е за сметка на съществуващи политики и програми, а се дава възможност чрез 
преструктуриране на този ресурс да бъдат предложени нови политики и програми. 
Други мерки, които засягат цялостната икономическа среда, са предложенията ни в данъчното законодателство за 
намаляване на административната тежест, както и за подобряване на функционирането на единната сметка. Не трябва 
да разглеждаме бюджета само като инструмент за по-висок икономически растеж, а цялостното отношение, което има 
правителството чрез своята програма. Вече приехме два пакета за намаляване на административната тежест, а промени 
в ЗОП се обсъждат в парламента. Целта е да повишим конкуренцията в икономиката, да осигурим по-добра защита на 
потребителите и по този начин в тях да остане ресурс, който да бъде насочен към потребление, а оттам към растеж. 
Осигурявайки по-добра среда и възможност бизнесът да реализира своите проекти, ще го стимулираме отново да 
започне да мисли за инвестиции. Тъй като основният проблем за икономиката през последните години е ниското ниво на 
вътрешни инвестиции. В реално изражение през 2012 г. те са с 37% по-ниски от 2008 г. - годината преди кризата. Нашата 
прогноза показва, че този спад ще продължи и през тази година. 
- За първи път се слага таван на новите задължения, които ще поемат министерствата. Каква е целта - да се намали 
натискът за ежегодно увеличаване на разходите ли? 
- Мярката е дисциплинираща. Целта е министерствата и ведомствата ясно да знаят какъв е техният ангажимент по 
отношение на поетите задължения и това да бъде зададено, преди да започне бюджетната година. Да престанат 
оправданията, че бюджетът няма да им стигне, че не всички ангажименти са предвидени. Виждайки този таван на 
задълженията, те ще трябва да вместват своите политики и ангажименти в него. 
- За първи път бюджетът на социалното министерство е по-голям от тези на МВР и на отбраната. Има ли опасност 
например да се окаже, че няма пари за бензин на полицейските коли и бюджетът на МВР пак да бъде увеличен? 
- Силовите министерства знаят какво трябва да направят и го правят в момента. Те прилагат мерки за преструктуриране, 
които да им позволят да се вместят в предварително определените бюджети. МВР например има доста амбициозна 
програма за преструктуриране, която е по-добре да представи министърът на вътрешните работи Цветлин Йовчев, който 
е и вицепремиер. Те наистина полагат големи усилия да се вместят в този бюджет какъвто е, т.е. да не търсят 
възможности за допълнително финансиране. Смятам, че те ще покажат мерките и действията, които предприемат, за да 
се вместят в това, което предварително е зададено. 
- Бюджетът на транспортното министерство е увеличен над 4 пъти. Защо се прави това? 
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- Видимата част на бюджета на министерството на транспорта е увеличена 4 пъти, но тук се включват субсидиите за БДЖ 
и за "Български пощи". Вкарването на тези суми в бюджета на министерството са причина той да изглежда 4 пъти по-
голям. В действителност ведомственият бюджет на министерството е с няколко милиона по-малък от този за 2013 г., тъй 
като и те предприемат действия за да оптимизират разходите си. Субсидията за БДЖ е 179 млн. лв., а за "Български 
пощи" от 2 млн. лв. за тази година е повишена на 12 млн. Досега тези субсидии бяха отпускани през годината. Но те са 
ангажимент на министъра на транспорта и затова сега са разписани в неговия бюджет. 
- За първи път има толкова големи промени в бюджетите на отделните министерства - парите на едни доста се 
увеличават, а на други се намаляват. Може ли да се каже, че това е най-реформаторският бюджет? 
- Не бих си позволил сам да си давам оценки. Нека да видим в хода на обсъждането, приемането и най-важното - в хода 
на изпълнението, дали бюджетът наистина ще се окаже най-реформаторският. В действителност абсолютно всички 
бюджетни сфери правят усилия да оптимизират своя ресурс и ако погледнем конкретно ведомствените бюджети, те 
почти навсякъде са по-ниски от тази година. Там, където има увеличение, то е за конкретни програми, които трябва да се 
финансират, конкретни стандарти, които са по норматив и нови политики на съответното министерство. 
- Всичките ли чисто ведомствени бюджети се намаляват с 10%? 
- Не навсякъде са намалени с 10%, тъй като изходната позиция е различна. Например Министерството на околната среда 
и водите, което през последните години е имало или намаляване, или поддържане на много ниско ниво на 
ведомствения бюджет. Там намалението е по-малко от 10%. В Министерството на външните работи след много сериозно 
намаление на бюджета преди няколко години с близо 40% е ясно, че основата, от която се тръгва, не позволява голяма 
допълнителна редукция. След разговори с министрите, които бяха много конструктивни и полезни, сме се съобразявали 
с изходящото положение и намалението е по-малко. По-голямо намаление на ведомствените бюджети има там, където 
и самите министри осъзнаха необходимостта и видяха възможност за преструктуриране. 
- С колко се увеличават парите за здравеопазване и какви реформи планирате в тази сфера? 
- Не бих искал бюджетите на сфери като здравеопазване и образование да се измерват като процент от БВП. Много по-
важно е какво правят. Конкретно за бюджета на министерството на здравеопазването имаме дори известно намаление. 
Но това не е за сметка на качеството. Дори напротив, качеството се повишава тъй като се включват допълнителни 
програми. Част от тях са усъвършенстване системата на спешната помощ. Предвижда се създаването на нови спешни 
центрове, подобряване на инфраструктурата, повишение на заплатите на персонала, предвиждат се допълнителни 
средства и за държавните психиатрични болници. Други основни направления са подобряване на достъпа до болничната 
помощ в отдалечени райони и осигуряване на финансиране на дейностите по асистирана репродукция. Продължават и 
разговорите с Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ по отношение на ресурса, който ще ползват през 2014 г. 
Нашето намерение е част от този ресурс да бъде предоставен срещу конкретен ангажимент за извършване на реформи. 
Т.е. да предприемат необходимите мерки и действия, които да повишат ефективността в този сектор. Знаем, че самият 
сектор има основание да бъде предпазлив по отношение на ресурса, който му се предоставя. В предните години имаме 
ярък пример за това как резервът на НЗОК с решение на Народното събрание беше използван за финансиране на текущи 
бюджетни разходи. Сега всяко споменаване на подобен ресурс, който би изглеждал като резерв, предизвиква смущение 
в целия сектор и това до голяма степен е оправдано, но случаят няма да бъде такъв. Тези около 100 млн. лв. към 
момента разглеждаме като допълнителен ресурс, който би се влял в системата следващата година, водим разговори да 
бъдат с конкретно предназначение. Знае се, че тези средства ще отидат в системата, но идеята е да бъдат поставени под 
условие - след изпълнение на конкретни мерки и действия, тогава да бъдат предоставени, т.е. да бъдат пари срещу 
реформи. 
- А тези действия включват ли въвеждане на втори стълб на здравно осигуряване в частни фондове? 
- Включват нов модел на управление на здравноосигурителния процес като цяло с фокус върху ефективното използване 
на ресурса. Преди години за тези дейности здравната вноска беше 6%. После се увеличи на 8%, съответно се увеличи 
ресурсът, но всяка следваща година този ресурс изглежда все по-недостатъчен на базата на съществуващата нормативна 
уредба. Явно проблемът е комплексен, но трябва да се търси неговото решение и ресурсът да се използва ефективно, 
при ясен ангажимент, че парите за здраве наистина ще отидат за здраве. Дали мерките ще включват демонополизация 
на касата, е политически въпрос, който предстои допълнително да бъде обсъден и да бъде взето решение дали ще се 
осъществи и евентуално кога и как. Но акцентът ще бъде подобряване на ефективността, какъвто е и в останалите 
системи. 
- По отношение на образованието се заделят 100 млн. лв. в отделен фонд. Всички училища ли ще могат да 
кандидатстват за тях? 
- Дизайнът на програмите и политиките, които ще се финансират от този фонд, е в ръцете на Министерството на 
образованието. То трябва да предложи политиките, които да дадат възможност и за конкуренция между училищата, но 
тя да има ясен фокус - качеството. Да се отделя допълнителен ресурс за училища и университети, ако учениците и 
студентите, които учат в тях, ясно доказват качеството на своето образование, т.е. че имат знания, които са практически 
приложими. Затова в средното образование ще се обърне внимание на професионалното обучение и ще се търсят 
програми, които да го стимулират. Докато във висшето образование фокусът ще бъде върху връзката с пазара на труда - 
да се намери механизъм на базата на реализацията на студентите на пазара на труда. ВУЗ-ове, чиито студенти се 
реализират, да получат по-голям ресурс. Целта е там, където не достига квалифициран персонал, например в 
техническите специалности, да бъде осигурено по-голямо финансиране и да се стимулира подготовката на 
висококвалифицирани кадри. Министерството на образованието ще трябва да предлага такива програми, а решението за 
разпределение на този ресурс от 100 млн. лв. ще бъде взето от Министерския съвет. 
- Препоръчва се ведомствата да намалят персонала си с 10%. На какъв принцип ще стават съкращенията? 
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- С цялостната философия на бюджета се предлага да се повиши ефективността на администрацията. През последните 
години, включително и докато бях директор на Агенцията за икономически анализи и прогнози, а и след това са правени 
много функционални анализи на администрацията, които показват, че има дублиращи се дейности, има функции, които 
вече може да не се предоставят. Идеята не е да се съкратят 10% и това да е общо правило за всички. Това е един 
осреднен показател, който да се стремим да достигнем. Идеята е да се види кои са дублиращите се структури и на базата 
на отпадналата необходимост от някои функции да се премине към оптимизиране на персонала. 
- Ще има ли 10% съкращения в НАП и Агенция "Митници"? 
- В Министерски съвет са разбрахме да не се предприемат подобни съкращения, но това не означава, че няма да има 
оптимизиране на тези структури. Това, което им е поставено като задача, е да помислят дали наистина им е нужна 
толкова голяма централна администрация. Идеята е да преструктурират централната си администрация в посока по-
голяма оперативност и участие на тези служители в директния процес на събиране на приходи. Не е поставена задача 
непременно да съкращават персонал, а да оптимизират структурата и работещите в тях хора да подпомагат процеса на 
събиране на приходи, които за 2014 г. са планирани да са по-високи от тази година. Това е нормално и с оглед на 
структурните промени, които предприемаме там - създаваме Дирекция за фискален контрол, която ще следи 
движението на рискови стоки, както и обратното начисляване на ДДС за зърнени и технически култури, което също 
очакваме да доведе до увеличаване на приходите. 
- На какво се дължи значителното намаляване на очакваните неданъчни приходи в бюджет 2014? 
- Тази година имахме някои еднократни ефекти, които няма да се повторят през следващата. Например дивидента на 
Държавната консолидационна компания - тази година нямаме реализиране на подобни продажби на имущество, на 
части от предприятия и нямаме приходи, които догодина да доведат до толкова висок дивидент. Освен това имаме 
променена политика към държавните предприятия, която е много важна за тяхното финансово състояние, а именно - 
намаляване на процента на дивидента, който се събира от държавните предприятия от 80% за тази година на 70% за 
следващата с тенденция този процент да бъде сведен до 50% през следващите години, както беше преди няколко 
години. Ясно е, че финансовото състояние на държавните предприятия се е влошило, нараснала е задлъжнялостта им и е 
намаляла възможността да провеждат адекватна инвестиционна програма. Трябва да се вземат мерки в това отношение. 
- Държавен дълг в какъв размер ще се емитира през 2014 г. и какъв ще бъде размерът на дълга в края на годината? 
- В края на 2013 г. очакваме държавният дълг да бъде 14,6 млрд. лв., а в края на 2014 г. да бъде 18 млрд. лв., т.е. да 
нарасне с 3,4 млрд. лв. Като веднага след това през януари 2015 г. ще бъдат изплатени емисия глобални облигации, 
което ще доведе до намаляване на дълга с 1,7 млрд. лв. Реално 1,7 млрд. лв. от тези 3,4 млрд. лв. няма да бъде 
ефективно увеличаване на дълга, а ще се използва за рефинансиране на стар дълг. Новоемитираният дълг през 2014 г., 
който ще падежира през следващите години, ще бъде в размер на 4,4 млрд. лв. Отново можем да го разделим на 
няколко категории според това за какво е необходим. Първата категория са тези 1,7 млрд. лв., които ще се използват за 
погасяване на дълга през 2015 г. За погасяване на падежиращ дълг през 2014 г. ще се използват 1,3 млрд. лв. и 
останалите 1,4 млрд. лв. ще се използват за финансиране на бюджетния дефицит и увеличаване на фискалния резерв. 
- През 2014 г. планирате ли нова емисия еврооблигации на международните пазари? 
- Планира се активно участие на международните финансови пазари. Правим пазарни проучвания за възможността и 
периода, през който ще бъде емитиран този дълг, както и за неговия размер, но финансовите пазари са доста динамични 
в последните години. Зависят от доста фактори, свързани и с развитието на някои европейски страни, на САЩ, свързани с 
въвеждане на новите регулации на финансовите системи в ЕС. Така че това е един комплексен проблем и директен 
отговор за това в какъв размер и кога ще бъде емитиран този дълг не може да бъде даден, но разполагаме с един доста 
голям набор от инструменти. Ние ефективно ще ги използваме, за да постигнем най-добри показатели при привличане 
на публичен ресурс. Както видяхте, през тази година използваме и един нов инструмент. 
- Докъде стигна процедурата за пласиране на 360 млн. евро дълг на пазара в Германия? 
- Беше избран консорциум от две банки на базата на конкурсна процедура. Беше съставена комисия в МФ, изрично без 
мое участие, която разгледа получените 6-7 оферти от банки. На последното си заседание МС ме упълномощи да 
продължа следващите етапи от процедурата. Избраните банки поеха ангажимент по линия на конкретни 
институционални инвеститори да придвижат процедурата и в следващите етапи, свързани с набавянето на този ресурс. 
Това е нов за България инструмент, но той също е оценка как инвеститорите ни възприемат. Това са висококачествени 
инвеститори, предимно на германския пазар. Те не предоставят ресурс на който и да е. От оценката, която ще получим с 
доходността по дълга, който ще поемем, ще се види, че опасенията за това как България се страхува да излезе на 
международните пазари и затова използва този инструмент, са неоснователни. Реално страната ни пак е на пазарите, пак 
е оценявана от висококачествени институционални международни инвеститори. Времето, което отне актуализацията на 
бюджета и ограниченията, които поставят лимитите на дълга, ни насочиха към избор на този инструмент, който досега не 
беше използван в България. И мисля, че той ще се окаже успешен. 
- Каква роля ще играе Българската банка за развитие за стимулиране на икономическия растеж? 
- Ролята на ББР ще бъде да заработи, и то в посока стимулиране на малкия и среден бизнес. Преди дни ББР лансира една 
схема за кредитиране на малкия и среден бизнес, при която е поставен ясен таван, до който ще може да се кандидатства 
с проекти и относително по-нисък лихвен процент, който все пак съответства на риска за подобни проекти. Идеята е ББР 
да не финансира големи инвеститори, които имат възможност да дадат обезпечение и могат да набавят ресурс и от 
останалата част от банковата система. ББР не е директен конкурент на останалите банки, а ще се съсредоточи в сегменти, 
които по-трудно намират необходимия им ресурс - микрокредитиране и кредитиране на малък и среден бизнес. Тя 
разполага с достатъчен ресурс, но сме в преговори и с Европейската инвестиционна банка да създадем нова схема, която 
отново да бъде насочена към финансиране на малки и средни предприятия. Таванът на този ресурс ще бъде 300 млн. лв. 
и ако бъде използван оптимално, ще допринесе за ускоряване на икономическия растеж и ще раздвижи кредитирането в 
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страната. Обсъждаме с ръководството на банката и възможности за популяризиране на дейността и тя да достига до 
бизнеса в отделните региони. Предстои да бъде приета и нова стратегия на банката. 
- Ще има ли коледни добавки за пенсионерите? 
- Работим в посока да осигурим ресурс за коледни добавки, но бюджетната ситуация не е лека и проучваме различни 
варианти. В момента правим разчети на необходимостта, която възниква за допълнителен ресурс, която обаче не е само 
в посока пенсионни добавки. Свидетели сте на динамичните разговори, които имаме с НЗОК и сега вървим към едно 
задоволително и за двете страни решение в рамките на ограничения финансов ресурс. Но не искам да предрешавам 
изхода от тези дискусии. От министерството на социалната политика са направили няколко варианта на разчети колко 
биха стрували коледните добавки. Все още няма политическо решение на кой вариант ще се спрем. 


