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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
focus-news.net 
 
√ Васил Велев: Увеличаването на минималната работна заплата с Бюджет 2014 може да доведе до намаляване на 
заетостта 
 
Увеличаването на минималната работна заплата с Бюджет 2014 може да доведе до намаляване на заетостта. Това каза в 
сутрешния блок „Добро утро, България” на Радио „Фокус” председателят на Асоциация на индустриалния капитал в 
България Васил Велев. Той коментира, че през тази година се наблюдава тенденция за увеличаване на заетостта и 
намаляване на безработицата. „Тази възможност обаче, може и да не се реализира, ако се направи ръст на минималната 
работна заплата от над 10% в проектобюджета за 2014 година”, каза той. „Това е много сериозен ръст, особено като се 
вземе предвид, че не е отпаднал т.нар. „клас”-проценти, начислявани за прослужено време, който отпадна само за 
държавния сектор. По този начин в някои икономически сектори минималната работна заплата ще се доближи плътно до 
средната”, поясни Велев. „Има предприятия в текстилния сектор, в услугите, селското стопанство, където средната 
заплата е около 400 лева. Ако минималната заплата стане 370-380 лева всички ще получават по равно, а това не 
стимулира по-добрата работа и затруднява наемането на нови работници. По-скоро стимулира навлизането на тези 
предприятия в сивия сектор или затварянето им”, добави той. Велев подчерта, че нито една работодателска организация 
не подкрепя увеличаването на минималната работна заплата, а двете синдикални организации са „за” увеличението, 
няма сходимост на този етап по този въпрос. Васил Велев каза още, че в позицията, приета от Националния съвет за 
тристранно сътрудничество, са посочени десет пункта в бюджета, които не са одобрени. „Част от тях са свързани със 
социалните разходи – не приемаме замразяването на пенсионната реформа, нито нарастването на валидните пенсии – 
те стават над 900 хиляди. Не приемаме да продължи плащането на първите три дни от болничните от работодателите, 
бизнесът е против завишаването на максималния осигурителен праг”, каза още Васил Велев. 
 
 
Телевизия Bulgaria on Air 
 
√ АИКБ очаква до 1,5% икономически ръст за 2014 
Само благоприятни външни условия ще допринесат за сбъдването на прогнозата на финансовото министерство, 
смятат от работодателската организация. 
 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) счита, че прогнозата за 1,8% ръст на БВП, заложена в Бюджет 
2014 е оптимистична и би се изпълнила само при благоприятни външни условия за българския износ, както и в случай, че 
мерките за увеличаване на вътрешното потребление и за по-добра регулация дадат резултат. 
Прогнозата на организацията е за до 1,3 - 1,5% ръст на БВП за 2014 г. спрямо 2013 година. Тези очаквания се базират на 
статистическите данни и анкета сред членовете на организацията, става ясно от официалната позиция относно бюджета 
за следващата година. 
От асоциацията подкрепят тезата си с данните на НСИ, според които ръстът на БВП за последните три години от 2010 до 
2012 г. е съответно 0,4%, 1,8% и 0,8%. Този динамичен ред на икономическия ръст показва липса на ясна тенденция и 
загуба на темп на увеличението - ако прегледаме данните по тримесечия, то през последните 6 тримесечия (4-те на 2012 
г. и първите 2 на 2013 г.), официално отчетени от НСИ, има подчертано негативна тенденция, анализират от 
работодателската организация и припомнят, че МВФ прогнозира ръст на БВП в България за 2014 от 1,5 %. 
Работодателите подкрепят тенденцията за поддържане на дела на средствата, преразпределяни от държавния бюджет 
под 40% - до 37,9% в проекта за Бюджет за 2014 г. и намаление с 0,1% на Бюджет 2013 г. Ограничаването на 
преразпределението е стимул за повишаване на ефективността на държавната администрация и има антикорупционен 
ефект, смятат от асоциацията. 
Работодателите подкрепят и данъчната стабилност при ниски равнища на данъчните ставки, като я оценяват като един от 
основните фактори за привличане на инвестиции и за осигуряване на условия за икономически растеж. За тях това е 
важен сигнал по отношение на предвидимостта и стабилността на данъчната политика в страната. 
От АИКБ одобряват и прогнозирания дефицит от 1,8%. Те смятат, че това е разумен баланс между необходимостта от 
стриктна фискална дисциплина и желанието за насърчаване на икономическия растеж. Те одобряват и изразената 
тенденция за намаляване размера на дефицита спрямо предходната година, тъй като това е сигнал за партньорите към 
стремеж на държавата за балансиране на публичните финанси. 
От АИКБ са за планирането на мерки и действия в тази посока, но те не следва да бъдат за сметка на изтеглянето на 
ликвидни средства от българската икономика – т.е. всяко забавяне на плащания от държавата към изпълнители и 
бенефициенти, на ДДС и др. не трябва да се допуска. АИКБ настоява този натиск да бъде посрещнат за сметка на 
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повишаване на ефективността на администрацията и на намаляването на разходите за нейното функциониране, а не за 
сметка на свиване на инвестициите. 
За заложената прогноза за запазване на равнището на заетостта и безработицата от АИКБ смятат, че тя е реалистична. 
Членовете на АИКБ не планират през следващата година да съкратят работна сила, но предвиждат увеличение на 
възнагражденията, вследствие на натиска за увеличение на МРЗ, което ще доведе до понижаване на 
конкурентоспособността на българските предприятия. 
Оценката на АИКБ за този показател е 13% за 2013 г. Има предпоставки за обръщане на тренда към увеличаване на 
заетостта. Активните политики за подобряване на средата за бизнес и за насърчаване на заетостта могат да ускорят 
процеса, смятат те. По отношение на темпа на нарастване на средномесечната заплата на наетите по трудово и служебно 
правоотношение имаме позитивен темп – т.е. тези заплати нарастват от 6,4% през 2010 година до 13,3% през 2012 
година. 
Очакванията на АИКБ за 2013 г. са за 5% ръст на работните заплати. Бизнесът съкращава, но компенсира с по-високо 
възнаграждение тези, които остават на работа, и анкетата на АИКБ потвърждава тази тенденция. Освен това очакваното 
повишение на МРЗ автоматично ще повиши и средната работна заплата, както и възнагражденията на по-
квалифицирания персонал, смятат от асоциацията. 
В Бюджет 2014 е заложен ръстът на приходите от данък върху доходите на физически лица с 6,6%, което смятат за реална 
и изпълнима прогноза. 
По Приходната част на Бюджет 2014 
АИКБ счита заложения ръст на приходите за изпълним. Предвижда се увеличение на общите приходи, помощи и 
дарения с 501,2 млн. лева, представляващи ръст в размер на 1,6% спрямо приходите за 2013 г., което, предвид очаквания 
ръст на БВП и ръст на средната и минималната работна заплата, би могло да се оправдае. 
По отношение на заложените данъчно-осигурителни приходи смятат заложения ръст в размер на 1,477 млрд. лв., 
представляващи ръст в размер на 6,5% спрямо Бюджет 2013 г., за постижим. Отбелязват обаче, че структурата на 
очакваните данъчни и осигурителни приходи се променя. Приходите от преки данъци (Корпоративен данък и ДДФЛ) 
растат с 6,7%, съответно приходите от косвени данъци се увеличават с 7,6% , като очакваните приходи от ДДС се 
увеличават с 8,2%, а приходите от акцизи - с 6,3%. 
Работодателите смятат, че приходите от ДДС са надценени, предвид очаквания нисък ръст на БВП и очакваната ниска 
инфлация, но 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 прогнозата е заложен 0,7% ръст на приходите от такси спрямо „2013 г. – програма“, което показва отстъпление от 
първоначалното намерение на правителството за намаляване на размера на държавните такси и формирането им 
изцяло на база на разходен принцип, отбелязват експертите. Те са притеснени, че в приходната част се предвижда ръст 
на приходите от глоби, санкции, наказателни лихви в размер на 12,5% до 181,3 млн. лева. 
По Разходната част 
АИКБ подкрепя преструктурирането и редуцирането на бюджетите на министерствата и ведомствата и отбелязва, че в 
издръжката на държавната система и администрация има още резерви, които могат да бъдат използвани. 
Намалението на размера на капиталовите разходи е неправилно, смятат експертите. В Бюджет 2014 капиталовите 
разходи намаляват с 379,9 млн. лева, представляващи 7% спрямо размера им в Бюджет 2013, а именно тези държавни 
инвестиционни разходи биха могли да бъдат генератор на икономическия растеж. 
АИКБ не подкрепя замразяването на пенсионната реформа на фона на най-значителното нарастване на разходите 
именно в социалната сфера, в т.ч. разходите за пенсии, които достигат 10% от БВП. 
Заложеното увеличение на резерва за непредвидени и неотложни разходи с 314,9 млн. лева или с 46,6% се одобрява от 
работодателите. Основно се увеличават средствата за икономически растеж и държавност – 304.5 млн. лв. 
Подкрепяме този подход - в резерв да бъдат заделени значителен размер средства, които, в случай на неизпълнение на 
приходната част на Бюджета, да могат да намалят възможността за прекомерно увеличение на бюджетния дефицит, а в 
случай на изпълнение на приходите - основата част от този резерв да бъде използван за инвестиции и подкрепа на 
икономическия растеж. 
АИКБ счита, че трябва да бъдат подкрепени усилията на правителството за продължаване прилагането на програмното 
бюджетиране, защото 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. 
Положителни изменения, които АИКБ подкрепя 
Предложената нова форма на представяне на резерва по Закона за държавния бюджет за 2014 г. представлява нов 
подход в способите за представяне на бюджетните разходи. С нея ще се направи опит за отстраняване на значими 
недостатъци на бюджетния процес. За пръв път ще стане възможно да се контролират и така наречените задължения на 
първостепенните разпоредители, които са извън рамките на годишните бюджети. 
Предложението за вътрешно преструктуриране на бюджетите на първостепенните разпоредители, защото това 
гарантира икономии, които могат да бъдат насочени към образование или други значими за държавата дейности от 
обществен интерес. 
В Бюджет 2014 и в изменението на данъчните закони най-накрая се поставя начало на решаването на дългогодишния 
проблем за бизнеса, свързан с методиката и базата за изчисляване на таксата за битови отпадъци. Икономическата 
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логика изисква заплащането на таксата да е свързано с количеството на изхвърляните отпадъци, а не с величини като 
размер на балансова стойност или данъчна оценка. 
Одобряват обратното начисляване на ДДС при търговията със зърнени и технически култури, въвеждането на 
регламентиран контрол за стоки с висок фискален риск, въвеждането на режим на касовата отчетност на ДДС, 
усъвършенстването на единната сметка и т.н. 
Изменения с отрицателен ефект 
Работодатеската организация не подкрепя увеличаването на минималната работна заплата като цяло, и по-конкретно 
предложението за увеличения на МРЗ от 1 януари 2014 г. на 340 лева. Настояват за договаряне на диференцирани 
стойности на МРЗ по браншове. Компромисен вариант би бил МРЗ в размер на 330 лв. 
Увеличаването на максималния осигурителен доход от 2 200 на 2 400 лв. е мярка с отрицателен ефект за бизнеса, 
възприеман като дори по-сериозен от увеличаването на минималната работна заплата. Оценяваме това решение като 
неправилно и водещо до допълнителен натиск върху предприятията. Компромисен вариант би бил МОД в размер на 2 
300 лв. и максимална пенсия в размер на 40% от МОД. 
АИКБ е против вменяване на задължението към работодателите да заплащат за първите 3 дни от болничните на 
работниците. И в настоящия проект за бюджет не е отпаднал т.нар. „клас“, в резултат на който минималната работна 
заплата нараства реално не на 340 лева, а на 370 лева. 
В проекта за Държавен бюджет не е решен и въпросът с ефективната регулация на дейността на дружества с монополно 
положение на пазара. Това ограничава свободната конкуренция, увеличава косвено данъчната тежест и възпрепятства 
намаляването на административните бариери пред бизнеса, отпбелязват в позицията си от асоциацията. 
Линк към видеото >> https://www.youtube.com/watch?v=5SZ-mIwu1Aw 
 
БНР  
 
√ От Асоциацията на индустриалния капитал прогнозират ръст на БВП през 2014-а с до 1,5%  
 
Ръстът на брутния вътрешен продукт през 2014-а година ще е между 1,3 и 1,5 на сто, прогнозират от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. 
Според Асоциацията прогнозата в проектобюджета за 1,8 % ще се изпълни само при благоприятни външни условия за 
българския износ. Допълнително условие е "мерките за увеличаване на вътрешното потребление и за по-добра 
регулация" да "дадат резултат". 
Заложеният ръст на данъчно-осигурителните приходи в размер на милиард и 477 милиона лева обаче е постижим. 
Асоциацията подкрепя намалението на министерските бюджети, но не и "замразяването на пенсионната реформа". В 
позицията на работодателската организация се отбелязва още, че в проекта за Държавен бюджет не е решен въпросът за 
ефективна регулация на монополите на пазара. 
 
Вестник Класа 
 
√ АИКБ очаква икономически ръст от 1,3 до 1,5 на сто за 2014-та 
Според работодателите делът на средствата от бюджета, които се преразпределят трябва да остане под 40 на 
сто 
 
Ръстът на брутния вътрешен продукт през 2014 година ще е между 1,3 и 1,5 на сто, прогнозираха в понеделник от 
Асоциацията на индустриалния капитал в България.  
Според Асоциацията прогнозата в проектобюджета за 1,8 % ще се изпълни само при благоприятни външни условия за 
българския износ. Допълнително условие е "мерките за увеличаване на вътрешното потребление и за по-добра 
регулация" да "дадат резултат".  
смятат от работодателската организация 
Прогнозата на организацията е за до 1,3 - 1,5% ръст на БВП за 2014 г. спрямо 2013 година. Тези очаквания се базират на 
статистическите данни и анкета сред членовете на организацията, става ясно от официалната позиция относно бюджета 
за следващата година.  
От асоциацията подкрепят тезата си с данните на НСИ, според които ръстът на БВП за последните три години от 2010 до 
2012 г. е съответно 0,4%, 1,8% и 0,8%. Този динамичен ред на икономическия ръст показва липса на ясна тенденция и 
загуба на темп на увеличението - ако прегледаме данните по тримесечия, то през последните 6 тримесечия (4-те на 2012 
г. и първите 2 на 2013 г.), официално отчетени от НСИ, има подчертано негативна тенденция, анализират от 
работодателската организация и припомнят, че МВФ прогнозира ръст на БВП в България за 2014 от 1,5 %. 
Работодателите подкрепят тенденцията за поддържане на дела на средствата, преразпределяни от държавния бюджет 
под 40% - до 37,9% в проекта за Бюджет за 2014 г. и намаление с 0,1% на Бюджет 2013 г. Ограничаването на 
преразпределението е стимул за повишаване на ефективността на държавната администрация и има антикорупционен 
ефект, смятат от асоциацията. 
Работодателите подкрепят и данъчната стабилност при ниски равнища на данъчните ставки, като я оценяват като един от 
основните фактори за привличане на инвестиции и за осигуряване на условия за икономически растеж. За тях това е 
важен сигнал по отношение на предвидимостта и стабилността на данъчната политика в страната. 
Заложеният ръст на данъчно-осигурителните приходи в размер на милиард и 477 милиона лева обаче е постижим. 
Асоциацията подкрепя намалението на министерските бюджети, но не и "замразяването на пенсионната реформа". В 

https://www.youtube.com/watch?v=5SZ-mIwu1Aw
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позицията на работодателската организация се отбелязва още, че в проекта за Държавен бюджет не е решен въпросът за 
ефективна регулация на монополите на пазара.  
 
dariknews.bg 
 
√ Бизнесът очаква спад на безработицата и ръст на доходи догодина 
 
Пет на сто ръст на реалните доходи и спад на безработицата до около 12 на сто. Това са очакванията на Асоциацията на 
индустриалния капитал за следващата година. Пред Дарик председателят й Васил Велев бе категоричен, че в политиката 
на правителството за 2014 г. са взети под внимание много мерки, предложени от бизнеса, но той категорично се 
противопоставя срещу административния ръст на минималната работна заплата. Велев допълни, че именно това 
увеличение може да доведе до задържане на равнището на заетостта. 
Заради запазването на допълнителните средства за квалификация и прослужени години, много хора на минимална 
работна заплата получават реално близки до средните за страната доходи, което демотивира останалите служители, 
смята Васил Велев. Като цяло обаче работодателите по-скоро имат намерение да наемат още персонал, въпреки че са 
против увеличаването на минималната заплата. 
„Разбира се, тази тенденция може и да не се случи и ако се отрази, както ние предвиждаме, недобре този голям ръст на 
минималната заплата. Тя не трябва да се използва като средство за административно вдигане на възнаграждението. 
Възнагражденията ще пораснат при ръст в икономиката, при повишаване на производителността. Ние предвиждаме 
такъв ръст във възнагражденията от порядъка на пет на сто за следващата година, но този ръст на минималната заплата с 
над 10 на сто, а за последните две години с над 40 на сто, всъщност ще доведе до по-трудно наемане и до 
освобождаване на персонал в някои икономически сектори", коментира Велев. 
Димитър Манолов от КТ Подкрепа обаче е скептичен към резултата от реформите, залегнали в бюджета. Според него 
има раздаване на пари за групи, които трябва да харесат управляващите. По думите му всички прогнози вещаят лек спад 
на безработицата, но според синдикалиста това не е резултат от политиките на правителството, а по-скоро въпреки тях. 
„по-скоро мерките на правителството – такива, каквито биха били взети, могат дори да забавят намалението на 
безработицата", каза той. 
И Велев, и Манолов са скептични към достигането на ръст на икономиката ни от 1,8 на сто догодина, каквито са 
прогнозите на правителството. 
 
darikfinance.bg 
 
√ Бизнесът очаква спад на безработицата и ръст на доходите догодина 
 
Пет на сто ръст на реалните доходи и спад на безработицата до около 12 на сто. Това са очакванията на Асоциацията на 
индустриалния капитал за следващата година. Пред Дарик председателят й Васил Велев бе категоричен, че в политиката 
на правителството за 2014 г. са взети под внимание много мерки, предложени от бизнеса, но той категорично се 
противопоставя срещу административния ръст на минималната работна заплата. Велев допълни, че именно това 
увеличение може да доведе до задържане на равнището на заетостта. 
Заради запазването на допълнителните средства за квалификация и прослужени години, много хора на минимална 
работна заплата получават реално близки до средните за страната доходи, което демотивира останалите служители, 
смята Васил Велев. Като цяло обаче работодателите по-скоро имат намерение да наемат още персонал, въпреки че са 
против увеличаването на минималната заплата. 
„Разбира се, тази тенденция може и да не се случи и ако се отрази, както ние предвиждаме, недобре този голям ръст на 
минималната заплата. Тя не трябва да се използва като средство за административно вдигане на възнаграждението. 
Възнагражденията ще пораснат при ръст в икономиката, при повишаване на производителността. Ние предвиждаме 
такъв ръст във възнагражденията от порядъка на пет на сто за следващата година, но този ръст на минималната заплата с 
над 10 на сто, а за последните две години с над 40 на сто, всъщност ще доведе до по-трудно наемане и до 
освобождаване на персонал в някои икономически сектори", коментира Велев. 
Димитър Манолов от КТ Подкрепа обаче е скептичен към резултата от реформите, залегнали в бюджета. Според него 
има раздаване на пари за групи, които трябва да харесат управляващите. По думите му всички прогнози вещаят лек спад 
на безработицата, но според синдикалиста това не е резултат от политиките на правителството, а по-скоро въпреки тях. 
„по-скоро мерките на правителството – такива, каквито биха били взети, могат дори да забавят намалението на 
безработицата", каза той. 
И Велев, и Манолов са скептични към достигането на ръст на икономиката ни от 1,8 на сто догодина, каквито са 
прогнозите на правителството. 
 
√ Бизнесът не вярва в икономическите прогнози на Чобанов 
 
Асоциация на индустриалния капитал в България счита, че прогнозата за 1.8% ръст на БВП е оптимистична, тя би се 
изпълнила само при благоприятни външни условия за българския износ, както и в случай, че мерките за увеличаване на 
вътрешното потребление и за по-добра регулация дадат резултат. Обръщаме внимание и върху факта, че МВФ 
прогнозира ръст на БВП в България за 2014 от 1.5%. 
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Динамичният ред на икономическия ръст показва липсата на ясна тенденция и загуба на темп на увеличението - ако 
прегледаме данните по тримесечия, то през последните 6 тримесечия (4-те на 2012 г. и първите 2 на 2013 г.), официално 
отчетени от НСИ, имаме подчертано негативна тенденци. 
На тази основа, и на основа проведена анкета сред членовете на АИКБ прогнозата ни е за 1.3 – 1.5% ръст на БВП за 2014 г. 
спрямо 2013 г. 
Според АИКБ е необходимо да има ясна воля да не се позволи увеличаването на дефицита при евентуално 
неизпълнение на приходната част на Бюджета. Като действията в тази посока не следва да бъдат за сметка на 
изтеглянето на ликвидни средства от българската икономика – т.е. всяко забавяне на плащания от държавата към 
изпълнители и бенефициенти, на ДДС и др. не трябва да се допуска. 
Проучвания и данни от реалния сектор показват тенденция за запазване на равнището на безработицата. Например, 
членовете на АИКБ не планират през следващата година да съкратят работна сила, но предвиждат увеличение на 
възнагражденията, в следствие на натиска за увеличение на минималната работна заплата, което ще доведе до 
понижаване на конкурентоспособността на българските предприятия. 
За първите 2 тримесечия на 2013 г. коефициентът на безработица е съответно 13.8% и 12.9%. Оценката на АИКБ за този 
показател е 13.0% за 2013 г. 
Очакванията на АИКБ за 2013 г. са за 5 % ръст на работните заплати. Бизнесът съкращава, но компенсира с по-високо 
възнаграждение тези, които остават на работа, и анкетата на АИКБ потвърждава тази тенденция. Освен това очакваното 
повишение на МРЗ автоматично ще повиши и средната работна заплата, както и възнагражденията на по-
квалифицирания персонал. 
АИКБ не подкрепя увеличаването на минималната работна заплата като цяло, и по-конкретно предложението за 
увеличения на МРЗ от 1 януари 2014 г. на 340 лева и прогнозите в КФП за размер на МРЗ за 2015 г. и 2016 г. - съответно 
380 и 420 лева. 
Увеличаването на максималния осигурителен доход от 2 200 на 2 400 лв. е друга мярка с отрицателен ефект за бизнеса, 
възприеман като дори по-сериозен от увеличаването на минималната работна заплата. 
 
manager.bg 
 
√ Бизнесът: Прогнозата за 1,8% ръст на икономиката догодина е оптимистична 

 
Българският бизнес има известни резерви към прогнозата на правителството за 1,8% ръст на БВП през 2014 г. Тя е 
оптимистична и 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 заключават от 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), които припомнят, че МВФ прогнозира ръст на БВП в България за 
2014 от 1,5%. 
Динамичният ред на икономическия ръст показва липсата на ясна тенденция и загуба на темп на увеличението - ако 
прегледаме данните по тримесечия, то през последните 6 тримесечия (4-те на 2012 г. и първите 2 на 2013 г.), официално 
отчетени от НСИ, имаме подчертано негативна тенденция. 
На тази основа, и на основа проведена анкета сред членовете на АИКБ, прогнозата на организацията е за 1,3 – 1,5 % ръст 
на БВП за 2014 г. спрямо 2013 г. 
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. 
АИКБ смята заложения ръст на приходите в държавния бюджет (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”. 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; 
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 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. 
Повече подробности можете да прочетете ТУК. 
 
investor.bg 
 
√ АИКБ очаква до 1,5% икономически ръст за 2014 година 
Прогнозата на финансовото министерство би се изпълнила само при благоприятни външни условия, смятат от 
работодателската организация 
 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) счита, че прогнозата за 1,8% ръст на БВП, заложена в Бюджет 
2014 е оптимистична и би се изпълнила само при благоприятни външни условия за българския износ, както и в случай, че 
мерките за увеличаване на вътрешното потребление и за по-добра регулация дадат резултат. 
Прогнозата на организацията е за до 1,3 - 1,5% ръст на БВП за 2014 г. спрямо 2013 година. Тези очаквания се базират на 
статистическите данни и анкета сред членовете на организацията, става ясно от официалната позиция относно бюджета 
за следващата година.  
От асоциацията подкрепят тезата си с данните на НСИ, според които ръстът на БВП за последните три години от 2010 до 
2012 г. е съответно 0,4%, 1,8% и 0,8%. Този динамичен ред на икономическия ръст показва липса на ясна тенденция и 
загуба на темп на увеличението - ако прегледаме данните по тримесечия, то през последните 6 тримесечия (4-те на 2012 
г. и първите 2 на 2013 г.), официално отчетени от НСИ, има подчертано негативна тенденция, анализират от 
работодателската организация и припомнят, че МВФ прогнозира ръст на БВП в България за 2014 от 1,5 %. 
Работодателите подкрепят тенденцията за поддържане на дела на средствата, преразпределяни от държавния бюджет 
под 40% - до 37,9% в проекта за Бюджет за 2014 г. и намаление с 0,1% на Бюджет 2013 г. Ограничаването на 
преразпределението е стимул за повишаване на ефективността на държавната администрация и има антикорупционен 
ефект, смятат от асоциацията. 
Работодателите подкрепят и данъчната стабилност при ниски равнища на данъчните ставки, като я оценяват като един от 
основните фактори за привличане на инвестиции и за осигуряване на условия за икономически растеж. За тях това е 
важен сигнал по отношение на предвидимостта и стабилността на данъчната политика в страната. 
От АИКБ одобряват и прогнозирания дефицит от 1,8%. Те смятат, че това е разумен баланс между необходимостта от 
стриктна фискална дисциплина и желанието за насърчаване на икономическия растеж. Те одобряват и изразената 
тенденция за намаляване размера на дефицита спрямо предходната година, тъй като това е сигнал за партньорите към 
стремеж на държавата за балансиране на публичните финанси. 
От АИКБ са за планирането на мерки и действия в тази посока, но те не следва да бъдат за сметка на изтеглянето на 
ликвидни средства от българската икономика – т.е. всяко забавяне на плащания от държавата към изпълнители и 
бенефициенти, на ДДС и др. не трябва да се допуска. АИКБ настоява този натиск да бъде посрещнат за сметка на 
повишаване на ефективността на администрацията и на намаляването на разходите за нейното функциониране, а не за 
сметка на свиване на инвестициите. 
За заложената прогноза за запазване на равнището на заетостта и безработицата от АИКБ смятат, че тя е реалистична. 
Членовете на АИКБ не планират през следващата година да съкратят работна сила, но предвиждат увеличение на 
възнагражденията, вследствие на натиска за увеличение на МРЗ, което ще доведе до понижаване на 
конкурентоспособността на българските предприятия. 
Оценката на АИКБ за този показател е 13% за 2013 г. Има предпоставки за обръщане на тренда към увеличаване на 
заетостта. Активните политики за подобряване на средата за бизнес и за насърчаване на заетостта могат да ускорят 
процеса, смятат те. По отношение на темпа на нарастване на средномесечната заплата на наетите по трудово и служебно 
правоотношение имаме позитивен темп – т.е. тези заплати нарастват от 6,4% през 2010 година до 13,3% през 2012 
година. 
Очакванията на АИКБ за 2013 г. са за 5% ръст на работните заплати. Бизнесът съкращава, но компенсира с по-високо 
възнаграждение тези, които остават на работа, и анкетата на АИКБ потвърждава тази тенденция. Освен това очакваното 
повишение на МРЗ автоматично ще повиши и средната работна заплата, както и възнагражденията на по-
квалифицирания персонал, смятат от асоциацията. 
В Бюджет 2014 е заложен ръстът на приходите от данък върху доходите на физически лица с 6,6%, което смятат за реална 
и изпълнима прогноза. 
По Приходната част на Бюджет 2014 

http://bica-bg.org/admin/admin/upload/2840_db-2014-aikb_position.pdf


7 

 

АИКБ счита заложения ръст на приходите за изпълним. Предвижда се увеличение на общите приходи, помощи и 
дарения с 501,2 млн. лева, представляващи ръст в размер на 1,6% спрямо приходите за 2013 г., което, предвид очаквания 
ръст на БВП и ръст на средната и минималната работна заплата, би могло да се оправдае. 
По отношение на заложените данъчно-осигурителни приходи смятат заложения ръст в размер на 1,477 млрд. лв., 
представляващи ръст в размер на 6,5% спрямо Бюджет 2013 г., за постижим. Отбелязват обаче, че структурата на 
очакваните данъчни и осигурителни приходи се променя. Приходите от преки данъци (Корпоративен данък и ДДФЛ) 
растат с 6,7%, съответно приходите от косвени данъци се увеличават с 7,6% , като очакваните приходи от ДДС се 
увеличават с 8,2%, а приходите от акцизи - с 6,3%. 
Работодателите смятат, че приходите от ДДС са надценени, предвид очаквания нисък ръст на БВП и очакваната ниска 
инфлация, но 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 прогнозата е заложен 0,7% ръст на приходите от такси спрямо „2013 г. – програма“, което показва отстъпление от 
първоначалното намерение на правителството за намаляване на размера на държавните такси и формирането им 
изцяло на база на разходен принцип, отбелязват експертите. Те са притеснени, че в приходната част се предвижда ръст 
на приходите от глоби, санкции, наказателни лихви в размер на 12,5% до 181,3 млн. лева. 
По Разходната част 
АИКБ подкрепя преструктурирането и редуцирането на бюджетите на министерствата и ведомствата и отбелязва, че в 
издръжката на държавната система и администрация има още резерви, които могат да бъдат използвани. 
Намалението на размера на капиталовите разходи е неправилно, смятат експертите. В Бюджет 2014 капиталовите 
разходи намаляват с 379,9 млн. лева, представляващи 7% спрямо размера им в Бюджет 2013, а именно тези държавни 
инвестиционни разходи биха могли да бъдат генератор на икономическия растеж. 
АИКБ не подкрепя замразяването на пенсионната реформа на фона на най-значителното нарастване на разходите 
именно в социалната сфера, в т.ч. разходите за пенсии, които достигат 10% от БВП. 
аложеното увеличение на резерва за непредвидени и неотложни разходи с 314,9 млн. лева или с 46,6% се одобрява от 
работодателите. Основно се увеличават средствата за икономически растеж и държавност – 304.5 млн. лв. Подкрепяме 
този подход - в резерв да бъдат заделени значителен размер средства, които, в случай на неизпълнение на приходната 
част на Бюджета, да могат да намалят възможността за прекомерно увеличение на бюджетния дефицит, а в случай на 
изпълнение на приходите - основата част от този резерв да бъде използван за инвестиции и подкрепа на икономическия 
растеж. 
АИКБ счита, че трябва да бъдат подкрепени усилията на правителството за продължаване прилагането на програмното 
бюджетиране, защото 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. 
Положителни изменения, които АИКБ подкрепя 
Предложената нова форма на представяне на резерва по Закона за държавния бюджет за 2014 г. представлява нов 
подход в способите за представяне на бюджетните разходи. С нея ще се направи опит за отстраняване на значими 
недостатъци на бюджетния процес. За пръв път ще стане възможно да се контролират и така наречените задължения на 
първостепенните разпоредители, които са извън рамките на годишните бюджети. 
Предложението за вътрешно преструктуриране на бюджетите на първостепенните разпоредители, защото това 
гарантира икономии, които могат да бъдат насочени към образование или други значими за държавата дейности от 
обществен интерес. 
В Бюджет 2014 и в изменението на данъчните закони най-накрая се поставя начало на решаването на дългогодишния 
проблем за бизнеса, свързан с методиката и базата за изчисляване на таксата за битови отпадъци. Икономическата 
логика изисква заплащането на таксата да е свързано с количеството на изхвърляните отпадъци, а не с величини като 
размер на балансова стойност или данъчна оценка. 
Одобряват обратното начисляване на ДДС при търговията със зърнени и технически култури, въвеждането на 
регламентиран контрол за стоки с висок фискален риск, въвеждането на режим на касовата отчетност на ДДС, 
усъвършенстването на единната сметка и т.н. 
Изменения с отрицателен ефект 
Работодатеската организация не подкрепя увеличаването на минималната работна заплата като цяло, и по-конкретно 
предложението за увеличения на МРЗ от 1 януари 2014 г. на 340 лева. Настояват за договаряне на диференцирани 
стойности на МРЗ по браншове. Компромисен вариант би бил МРЗ в размер на 330 лв. 
Увеличаването на максималния осигурителен доход от 2 200 на 2 400 лв. е мярка с отрицателен ефект за бизнеса, 
възприеман като дори по-сериозен от увеличаването на минималната работна заплата. Оценяваме това решение като 
неправилно и водещо до допълнителен натиск върху предприятията. Компромисен вариант би бил МОД в размер на 2 
300 лв. и максимална пенсия в размер на 40% от МОД. 
АИКБ е против вменяване на задължението към работодателите да заплащат за първите 3 дни от болничните на 
работниците. И в настоящия проект за бюджет не е отпаднал т.нар. „клас“, в резултат на който минималната работна 
заплата нараства реално не на 340 лева, а на 370 лева. 
В проекта за Държавен бюджет не е решен и въпросът с ефективната регулация на дейността на дружества с монополно 
положение на пазара. Това ограничава свободната конкуренция, увеличава косвено данъчната тежест и възпрепятства 
намаляването на административните бариери пред бизнеса, отпбелязват в позицията си от асоциацията. 
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√ АИКБ: БВП за 2014 г. ще нарасне с между 1,3 и 1,5% 
Работодателската организация излезе с позиция относно проекта за държавния бюджет за следващата година 
 
Анализаторите от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) определиха прогнозата на кабинета за 
икономически растеж през 2014 г. от 1,8% като „оптимистична“. 
Работодателската организация публикува днес своята официална позиция по проекта на Министерството за финансите 
(МФ) за Бюджет 2014 г. 
И макар от АИКБ да подкрепят повечето от точките в бюджетната прогноза за следващата година и голяма част от 
готвените нормативни промени, то по отношение на приходната и разходната му част те имат някои сериозни 
възражения и резерви. 
Икономически растеж и други прогнози 
Според анализаторите очакванията за ръст на БВП на страната от 1,8 пункта биха се изпълнили само при благоприятни 
външни условия за българския износ, както и при положение, че мерките за увеличаване на вътрешното потребление и 
по-добра регулация дадат резултат. 
Все пак, според тях, не трябва да се пренебрегва прогнозата на Международния валутен фонд (МВФ) за 1,5% 
икономически ръст на България. Освен това, данните за последните години показват „липсата на ясна тенденция и загуба 
на темп на увеличението“ - по справка в Националния статистически институт (НСИ) растежът на страната в последните 
три години е съответно 0,4% за 2010 г., 1,8% за 2011 г. и 0,8% за 2010. 
От АИКБ прогнозират, че ръст на БВП в следващата година спрямо тази в рамките на 1,3-1,5%. 
Те обаче са съгласни с предвиждания дефицит от 1,8% и оценяват прогнозата за запазване равнищата на заетост и 
безработица като реалистична. 
Експертите подкрепят тенденцията делът на преразпределени от бюджета средства да се поддържа до под 40 на сто. В 
проекта за Бюджет 2014 г. е предвиден дял до 37,9%, което е с 0,1% по-малко от този в Бюджет 2013 г. Като друга 
положителна точка те считат данъчната стабилност при ниски нива на данъчните ставки, което според тях е „един от 
основните фактори за привличане на инвестиции и за осигуряване на условия за икономически растеж“. 
Разходна и приходна част 
Асоциацията счита заложения в проектобюджета ръст на общите приходи с 1,6% за изпълним и оправдан предвид 
очаквания ръст на БВП и ръст на средната и минимална работна заплата. 
Постижим е и заложеният ръст на данъчно-осигурителните приходи с 6,5%, смятат анализаторите. В същото време в 
тяхната структура приходите от ДДС са надценени предвид очакваните нисък икономически растеж и ниска инфлация – 
все пак прогнозата може и да се изпълни, ако предвидените мерки като тези за фискален контрол на стоките с повишен 
фискален риск и обратно начисляване на ДДС при някои култури имат ефект. В същото време, очакваните приходи за 
акцизи „не отразяват изразената от правителство воля за борба със сивата икономика и контрабандата". 
В позицията е изразено още несъгласие със заложения ръст от приходи от такси и от глоби, санкции и лихви. 
По разходната част възраженията на АИКБ са насочени главно към замразяването на пенсионната реформа. Според 
работодателите тази мярка е неправилна, при положение, че най-значителното нарастват именно разходите в 
социалната сфера – само разходите за пенсии достигат 10 на сто от БВП. Те не са съгласни и с решението капиталовите 
разходи да се намалят с близо 380 милиона лева. 
В същото време преструктурирането и редуцирането на бюджетите на министерствата, ведомствата и на 
първостепенните разпоредители в сектор „Отбрана и сигурност“ срещат категорична подкрепа. Работодателската 
организация е напълно „за“ и да се повишат средствата в бюджета за сектор „Образование и наука“, както и да се 
увеличи резервът за непредвидени и неотложни разходи с 46,6%. 
"АИКБ счита, че трябва да бъдат подкрепени усилията на правителството за продължаване прилагането на 
програмното бюджетиране. Добре структурираните програмни бюджети на министерствата и ведомствата са 
гаранция за ефективност на бюджетните разходи", е заключението на експертите по отношение на разходната част 
на готвения държавен бюджет. 
Нормативни промени 
Работодателите са твърдо „против“ увеличаването на минималната работна заплата – както към принципното ѝ 
увеличение, както и конкретния предвиждан механизъм. Според тях прагът на минимално възнаграждение трябва да 
бъде с диференцирана стойност в различните браншове. „Компромисен вариант би бил МРЗ в размер на 330 лв.“ 
Като още по-сериозна грешка АИКБ оценява вдигането на максималния осигурителен доход до 2400 лева и запазването 
на задължението на работодателите да заплащат първите три дни от болничните на служителите си. 
"Трябва да отбележим, че при изготвянето на промените в данъчните закони, Министерството на финансите 
работи активно с представителите на бизнес организациите, в резултат на което бяха приети редица 
предложения на бизнеса за промени на ЗДДС и ДОПК“, коментира асоциацията. 
Все пак, смятат експертите, в тази посока има още какво да се направи и „трябва да продължи усърдната работа на 
кспертите на МФ, Националната агенция за приходите и Агенция ”Митници” за изработването на нормативна уредба в 
областта на публичните финанси, която да намали административната тежест, да подобри условията за правене на 
бизнес и да намали дела на сивата икономика в България“. 
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banks.dir.bg 
 
√ Бизнесът песимист за ръста, иска реформи 
 
Асоциация на индустриалния капитал в България счита, че прогнозата за 1.8% ръст на БВП е оптимистична, тя би се 
изпълнила само при благоприятни външни условия за българския износ, както и в случай, че мерките за увеличаване на 
вътрешното потребление и за по-добра регулация дадат резултат.  
Според асоциацията през последните 6 тримесечия (4-те на 2012 г. и първите 2 на 2013 г.), официално отчетени от НСИ, 
има подчертано негативна тенденция.  
На тази основа, и на основа проведена анкета сред членовете на АИКБ прогнозата е за 1.3 – 1.5% ръст на БВП за 2014 г. 
спрямо 2013 г.  
По-рано днес шефът на АИКБ Васил Велев заяви, че принципно е доволен от бюджета, но отново изтъкна за липсата на 
реформи в някои сектори.  
Според Велев парите в здравеопазването в последните няколко години са се увеличили в пъти, а качеството е станало 
дори по-лошо. "Те потъват като вода в пясък", обясни образно бизнесменът. В същото време обаче лекарската гилдия 
иска още 100 млн. лв. в бюджета на НЗОК. 
Според Велев увеличението на приходите от ДДС е изпълнимо. По думите му обаче има голям резерв при приходите от 
акциз. 
АИКБ е на мнение, че е необходимо да има ясна воля да не се позволи увеличаването на дефицита при евентуално 
неизпълнение на приходната част на бюджета. Като действията в тази посока не следва да бъдат за сметка на 
изтеглянето на ликвидни средства от българската икономика – т.е. всяко забавяне на плащания от държавата към 
изпълнители и бенефициенти, на ДДС и др. не трябва да се допуска. 
Проучвания и данни от реалния сектор показват тенденция за запазване на равнището на безработицата.  
Например, членовете на АИКБ не планират през следващата година да съкратят работна сила, но предвиждат 
увеличение на възнагражденията, в следствие на натиска за увеличение на минималната работна заплата, което ще 
доведе до понижаване на конкурентоспособността на българските предприятия. 
За първите 2 тримесечия на 2013 г. коефициентът на безработица е съответно 13.8% и 12.9%. Оценката на АИКБ за този 
показател е 13.0% за 2013 г.  
Очакванията на АИКБ за 2013 г. са за 5% ръст на работните заплати. Бизнесът съкращава, но компенсира с по-високо 
възнаграждение тези, които остават на работа, и анкетата на АИКБ потвърждава тази тенденция. Освен това очакваното 
повишение на МРЗ автоматично ще повиши и средната работна заплата, както и възнагражденията на по-
квалифицирания персонал.  
АИКБ не подкрепя увеличаването на минималната работна заплата като цяло, и по-конкретно предложението за 
увеличения на МРЗ от 1 януари 2014 г. на 340 лева и прогнозите в КФП за размер на МРЗ за 2015 г. и 2016 г. - съответно 
380 и 420 лева. 
Увеличаването на максималния осигурителен доход от 2200 на 2400 лв. е друга мярка с отрицателен ефект за бизнеса, 
възприеман като дори по-сериозен от увеличаването на минималната работна заплата. 
 
plovdivchanin.com 
 
√ Бизнесът очаква спад на безработицата и ръст на приходи догодина 
 
Пет на сто ръст на видимите приходи и спад на безработицата до близо 12 на сто. Това са очакванията на Асоциацията на 
индустриалния капитал за следващата година. Пред Дарик председателят й Васил Велев бе твърд, че в политиката на 
управлението за 2014 г. са взети под внимание много мерки, предложени от бизнеса, но той рязко се противопоставя 
срещу административния ръст на минималната трудолюбива заплата. Велев допълни, че именно това увеличение може 
да докара до задържане на нивото на заетостта. 
Заради запазването на прибавъчните средства за подготовка и прослужени години, много хора на минимална 
трудолюбива заплата получават действително близки до средните за страната приходи, което демотивира останалите 
служители, смята Васил Велев. Като цяло обаче мениджърите по-скоро имат намерение да наемат още състав, въпреки 
че са срещу увеличаването на минималната заплата. 
„Разбира се, тази тенденция може и да не се случи и ако се отрази, както ние предвиждаме, недобре този обемист ръст 
на минималната заплата. Тя не трябва да се използва като средство за административно вдигане на възнаграждението. 
Възнагражденията ще пораснат при ръст в икономиката, при увеличение на резултатността. Ние предвиждаме такъв ръст 
във възнагражденията от реда на пет на сто за следващата година, но този ръст на минималната заплата с над 10 на сто, а 
за крайните две години с над 40 на сто, всъщност ще докара до по-трудно наемане и до освобождаване на състав в някои 
икономически сектори", коментира Велев. 
Димитър Манолов от КТ Подкрепа обаче е скептичен към продукта от промените, залегнали в бюджета. Според него има 
разпределяне на пари за чети, които трябва да харесат управляващите. По думите му всички прогнози вещаят лек спад на 
безработицата, но според синдикалиста това не е продукт от политиките на управлението, а по-скоро въпреки тях. „по-
скоро мерките на управлението – такива, каквито биха били взети, могат дори да забавят намалението на 
безработицата", каза той. 
И Велев, и Манолов са скептични към достигането на ръст на икономиката ни от 1,8 на сто догодина, каквито са 
прогнозите на управлението. 

http://www.plovdivchanin.com/2013-01-07-14-16-25/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/45476-ab3eaf2c96a08520cc02c5456c227f71.html
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3e-news.net 
 
√ АИКБ подхожда песимистично към ръст на БВП от 1.8% 
Позиция на Асоциацията на индустриалния капитал в България по Бюджет 2014 
 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) счита, че прогнозата за 1.8% ръст на БВП е оптимистична, като тя 
би се изпълнила само при благоприятни външни условия за българския износ, от една страна, и от друга – в случай, че 
предприетите мерки за увеличаване на вътрешното потребление и тези за по-добра регулация дадат резултат. Не на 
последно място от АИКБ припомнят, че Международния валутен фонд (МВФ) прогнозира ръст на БВП на страната ни през 
идната година от 1.5%. 
В подкрепа на тезата си АИКБ привеждат данни за ръста на БВП в периода 2010-2012 г., от които ясно личи, че в 
динамичният ред на икономическия ръст липсва ясна тенденция. Ако през 2010 г. той е бил 0.4%, а през 2011 г. скача до 
1.8%, то през 2012 г. отново спада до 0.8%, което недвусмислено доказва, че е загубен темпът на увеличение. 
Нещо повече, през последните 6 тримесечия (4-те на 2012 г. и първите 2 на 2013 г.), според официалните отчети на НСИ, 
тенденцията е подчертано негативна, смятат още от асоциацията. На тази основа, и на основа проведена анкета сред 
членовете на АИКБ те прогнозират ръст на БВП между 1.3 – 1.5% за 2014 г. спрямо 2013 г. 
От друга страна, АИКБ подкрепят данъчната стабилност при ниски равнища на данъчните ставки, като според тях това е 
един от основните фактори за привличането на инвестиции и осигурява условия за икономически растеж. 
Относно прогнозата за дефицит от 1.8% АИКБ считат, че той и израз на разумния баланс между необходимостта от 
стриктна фискална политика и желанието за насърчаване на икономическия растеж. Наред с това обаче, подчертават те, 
не бива да се допуска увеличаването му при евентуално неипълнение на приходната част. В тази връзка не бива да се 
допускат забавяния на плащанията от страна на държавата към изпълнители и бенефициенти, като например на ДДС. 
Прогнозата, че ще се запазят равнищата на заетост и безработица в страната, също бива оценена като реалистична от 
АИБК. Доколкото, според данните на НСИ, коефициентът на безработицата у нас в периода 2010-2012 е нараснал от 10.2 
до 12.4 на сто, а пре първите две тримесечия на т.г. варира около 13%, от асоциацията предвиждат, че за 2013 г. той ще е 
13.0 процента. Все пак се наблюдават предпоставки за обръщане на тренда към увеличаване на заетостта, за което 
значително биха спомогнали активните политики по подобряването на бизнес средата. 
Очакванията на АИКБ за 2013 г. са за 5% ръст на работните заплати. Бизнесът съкращава, но компенсира с по-високо 
възнаграждение тези, които остават на работа, и анкетата на АИКБ потвърждава тази тенденция. 
По отношение на приходната част 
Заложеният в държавния бюджет ръст на приходите, според АИБК, е изпълним – от една страна, предвид очаквания ръст 
на общите приходи, помощи и дарения с 1.6% спрямо приходите за 2013 г., и от друга – предвид очакванията за ръст на 
БВП и ръст на средната работна заплата. 
Отчитайки измененията в данъчно-осигурителната структура у нас, от АИКБ все пак считат, че ръст на приходите в тази 
област от 1.6% спрямо Бюджет 2013 (или 1.477 млрд. лв.) е постижим. Въпреки това от асоциацията смятат, че заради 
очаквания нисък ръст на БВП и ниската инфлация приходите от ДДС всъщност са надценени. Могат да бъдат изпълнени, 
единствено ако дадат резултат планираните мерки за фискален контрол при придвижването на стоки с повишен 
фискален риск, обратно начисляване на ДДС и отчитането на данъка при касово изпълнение. 
Наред с това обаче предвижданите приходи от акцизи не отразяват изразената от правителството воля за борба със 
сивата икономика и контрабандата, изразяват своите опасения от АИКБ. 
Асоциацията споделя своите притеснения и по отношение на заложения 0.7-процентов ръст на приходите от такси, което 
според тях е отстъпление от дадената от правителството заявка за намаляване размера на държавните такси, както и от 
предвидения ръст от глоби, санкции и налазателни лихви в размер на 12.5% - до 181.3 млн. лв. 
По отношение на разходната част 
АИКБ изразява подкрепата си във връзка с преструктурирането и редуцирането на бюджета на министертвата и 
ведомствата, като според тях има резон и за още мерки в тази посока. Още по-категорично застават зад увеичаването на 
средствата в образователния сектор, като според тях акцентът трябва да падне върху професионалното образование и 
приложната наука. 
АИКБ подкрепя и подхода към увеличаване на резерва за непредвидени и неотложни разходи с близо 50%, като според 
тях е положително, че се заделят значителен размер средства, които, в случай на неизпълнение на приходната част от 
Бюджета, ще могат да предотвратят набъбването на държавния дефицит. В случай на изпълнение на приходната част 
пък, този резерв може да бъде използван за инвестиции и подкрепа на икономическия растеж. 
Неправилни според тях обаче са стъпките по намаляване на размера на капиталовите разходи, които биха могли да 
генерират икономически растеж. Липса на подкрепа от тяхна страна среща и замръзяването на пенсионната реформа, 
тъй като през последните години се наблюдава значителното повишаване на разходите в социалния сектор и 10% от тях 
са именно за пенсии, подчертават от асоциацията. 
Необходима, според АИКБ, е реформа в здравната система, за да се определи държавната политика и модела на 
развитие в тази област и в крайна сметка, за да се увеличи изключително пониженото в момента качество на услугите. 
По пакета изменения в нормативната уредба, свързани с Бюджет 2014 
АИКБ смята за положителни: 
1. Предложената нова форма на представяне на резерва по Закона за държавния бюджет за 2014 г. представлява нов 
подход в способите за представяне на бюджетните разходи, която е опит да се преодолеят значителни недостатъци на 
бюджетния процес, както и ще даде възможност за контрол върху задълженията на първостепенните разпоредители, 
които иначе са извън рамките на годишните бюджети. 
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2. Предложението за вътрешно преструктуриране на бюджетите на първостепенните разпоредители, защото това 
гарантира икономии, които могат да бъдат насочени към образование или други значими за държавата дейности от 
обществен интерес. 
3. Стъпките по въвеждане на нова методика за изчисляване на таксата за битови отпадъци, доколкото тя е в унисон с 
икономическата логика, че заплащането на таксата трябва да е свързано преди всичко с количеството на изхвърляните 
отпадъци, а не с величини като размер на балансова стойност или данъчна оценка на ДМА. 
4. Съвместаната работа на Министерство на финансите с бизнеса в процеса на изготвянето на промените в данъчните 
закони, в резултат на което бяха приети редица предложения на бизнеса за промени на ЗДДС и ДОПК. 
АИКБ смята за отрицателни: 
1. Увеличаването на минималната работна заплата като цяло, и по-конкретно предложението за увеличения на МРЗ от 1 
януари 2014 г. на 340 лв, както и прогнозите за увеличение през 2015 г. и 2016 г. - съответно 380 и 420 лв. Компромисен 
вариант, според асоциацията, би бил МРЗ в размер на 330 лв. 
2. Увеличаването на максималния осигурителен доход от 2 200 на 2 400 лв. е мярка с отрицателен ефект за бизнеса, 
възприеман като дори по-сериозен от увеличаването на минималната работна заплата. Компромисен вариант би бил 
максимален осигурителен доход в размер на 2 300 лв. и максимална пенсия в размер на 40 % от МОД. 
3. Задължението към работодателите да заплащат за първите 3 дни от болничните на работниците, което според АИКБ, 
не е друго освен временна антикризисна мярка . Основният им мотив е, че много лесно се вадят фалшиви болнични 
листове, което е сериозна предпоставка за злоупотреби от страна на служителите 
4. Ограниченият обхват и бавното внедряване на електронни услуги, въпреки постоянното отделяне на средства в тази 
посока. Според асоциацията на практика липсват каквито и да било политики в областта на Електронно правосъдие, 
Електронно здравеопазване, Цифровизация на кадастъра и т.н. 
5. Не са направени и стъпки за ефективна регулация на дейността на дружествата с монополно положение на пазара, 
което значително ограничава свободната конкуренция, увеличава косвено данъчната тежест и възпрепятства 
намаляването на административните бариери пред бизнеса. 
6. Средствата за Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) са увеличени в Бюджет 2014, но при загубени над 
400 000 работни места в икономиката в последните години и постоянния натиск за увеличаване на минималната работна 
заплата, значителна част от увеличените средства ще бъдат за компенсиране на дисбалансите в плана и ще бъде 
обхванат същият брой лица, смятат от АИКБ.  
7. Негативно е и оставянето без промяна на предвижданото компенсиране за временна и постоянна нетрудоспособност , 
като според АИКБ в тази сфера редовно биват допускани корупционни практики и нарушения, в резултат на което 
инвалидните пенсии надминаха 900 хиляди. 
8. Рекордният 2-годишен срок на майчинство очевидно не води до търсеното увеличение на раждаемостта, а с 
увеличението на сумите за втората година се задълбочават проблемите . От АИКБ смятат, че ефективността на 
социалните помощи ще се подобри, като се ограничи кръга на получателите. Редно е също така те да се получават в 
натура под формата на учебници вместо пари например. 
9. Липсата на промяна в планираните приходи от такси за вписвания в Търговския регистър е знак, че не са възприети 
накои от предложенията на бизнеса във връзка с автоматично въвеждане на вече съществуващи в системата данни. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Искат арбитраж за парите от Европа 
 
Специален арбитраж да се занимава с жалбите на бенефициенти на средства от ЕС при констатирани нарушения, които 
водят до корекции на парите от Европа. Това предложи изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България Добрин Иванов на конференцията "Одит на средствата от ЕС". По думите му, сега няма ясен ред за 
обжалване на финансови корекции. 
Единственият шанс на частната компания или на другите бенефициенти на средствата от ЕС е да се заведе дело по реда 
на Гражданския процесуален кодекс, което обикновено се точи дълго време. Тези дела се водят по адресната 
регистрация на управляващия орган на дадена оперативна програма - София, което затруднява фирмите от провинцията. 
От АИКБ предлагат да се създаде арбитражна комисия, която да разглежда обжалванията. Ако страните не са доволни от 
решението й, да могат да обжалват в административните съдилища по адресна регистрация на фирмите, искат от АИКБ. 
Така обжалването ще се проточи най-много 3 месеца. 
5-10% от одитните доклади на Сметната палата се изпращат в прокуратурата заради установени нередности и съмнение 
за престъпление, каза председателят на палатата проф. Валери Димитров. 
 
news.expert.bg 
 
√ АИКБ предложи да има арбитраж за европейски средства 

 
Специален арбитраж да се занимава с жалбите на бенефициенти на средства от ЕС при констатирани нарушения, които 
водят до удържане на европейски средства. Това предложи изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България Добрин Иванов на конференцията "Одит на средствата от ЕС". По думите му, сега няма ясен ред за 
обжалване на финансови корекции. 
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Единственият шанс на частната компания или на другите бенефициенти на средствата от ЕС е да се заведе дело по реда 
на Гражданския процесуален кодекс, което обикновено се точи дълго време. Тези дела се водят по адресната 
регистрация на управляващия орган на дадена оперативна програма - София, което затруднява фирмите от провинцията. 
От АИКБ предлагат да се създаде арбитражна комисия, която да разглежда обжалванията. Ако страните не са доволни от 
решението й, да могат да обжалват в административните съдилища по адресна регистрация на фирмите, искат от АИКБ. 
Така обжалването ще се проточи най-много 3 месеца. 
5-10% от одитните доклади на Сметната палата се изпращат в прокуратурата заради установени нередности и съмнение 
за престъпление, каза председателят на палатата проф. Валери Димитров. 
 
inews.bg 
 
√ Поискаха специален арбитраж за жалбите на бенефициенти по европрограми 
Нямало ясен ред за обжалване на финансови корекции 
 
Специален арбитраж да се занимава с жалбите на бенефициенти на средства от ЕС при констатирани нарушения, които 
водят до корекции на парите от Европа. Това предложи изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България Добрин Иванов на конференцията "Одит на средствата от ЕС". По думите му, сега няма ясен ред за 
обжалване на финансови корекции. 
Единственият шанс на частната компания или на другите бенефициенти на средствата от ЕС е да се заведе дело по реда 
на Гражданския процесуален кодекс, което обикновено се точи дълго време. Тези дела се водят по адресната 
регистрация на управляващия орган на дадена оперативна програма - София, което затруднява фирмите от провинцията. 
От АИКБ предлагат да се създаде арбитражна комисия, която да разглежда обжалванията. Ако страните не са доволни от 
решението й, да могат да обжалват в административните съдилища по адресна регистрация на фирмите, искат от АИКБ. 
Така обжалването ще се проточи най-много 3 месеца. 
5-10% от одитните доклади на Сметната палата се изпращат в прокуратурата заради установени нередности и съмнение 
за престъпление, каза председателят на палатата проф. Валери Димитров. 
 
ТВ7 
 
√ Търсят 100 млн. лв. за болниците 
НЗОК предлага парите да се вземат от здравни вноски, според НОИ такава възможност няма 
 
Търсят се 100 млн. лв. за финансиране на болниците до края на годината. Предложението на надзорния съвет на 
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е парите да се осигурят от здравни вноски. Директорът на Националната 
агенция за приходите (НАП) обаче беше категоричен, че няма такава възможност.  
Не е ясно и дали държавата ще може да осигури парите. Затова представителите на НАП, министерствата на финансите и 
здравеопазването и Асоциацията на индустриалния капитал гласуваха с "въздържал се".  
След гласуването представителят на синдикатите напусна заседанието с опасението, че през декември болниците ще 
разполагат с едва 30% от бюджетите си. 
 
news7.bg 
 
√ Финансовите проблеми в здравеопазването продължават 
През декември болниците ще разполагат с едва 30% от бюджетите си, опасяват се синдици 
 
Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) се събра тази сутрин на извънредно заседание. 
Целта беше обсъждане на проектобюдежта на фонда за следващата година.  Междувременно в петък надзорниците 
решиха и през октомври да се плати само 80% от изработеното на болниците. 
Над 100 млн лв. е недостигът на средства за тази година. Предложението на Надзорния съвет на Националната 
здравноосигурителна каса е парите да се осигурят от здравни воски. Шефът на Националната агенция за приходите (НАП) 
обаче беше категоричен, че няма такава възможност.  
Не е ясно и дали държавата ще може да осигури парите. Затова представителите на НАП, министерствата на финансите и 
здравеопазването и асоциацията на индустриалния капитал гласуваха с "въздържал се". След гласуването 
представителят на синдикатите напусна заседанието с опасението, че през декември болниците ще разполагат с едва 
30% от бюджетите си.  
 
Вестник Сега 
 
√ Държавата сама се бойкотира за актуализация на бюджета на НЗОК 
Касата ще може да харчи догодина излишъка от почти 105 млн. лв., но не е ясно за какво 
 
Предложение за актуализация на бюджета на НЗОК за 2013 г. със 100 млн. лв., внесено от управителя й Румяна Тодорова, 
е гледал вчера рано сутринта надзорът, но то не е било прието след четири гласа "за", четири "въздържал се" и един 
отсъстващ член. "За" са гласували представителите в надзора на двата синдиката, на пациентите и на БТПП. Трима от 

http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5/%D0%9D%D0%97%D0%9E%D0%9A-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0-80-%D0%BE%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B8_l.n_i.31119_c.24.html
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представителите на държавата и човекът на АИКБ са се въздържали. 
"Предложението ни се внася от управителя на НЗОК, министър Таня Андреева ден преди това обещава, че ще се 
разплати с болниците - как, като няма пари, не е ясно. При това положение се предполага, че актуализацията трябва да е 
съгласувана с правителството, с министерството на финансите, а се оказва, че представителите на държавата в надзора 
се въздържат от гласуване. Казах им, че няма да ни правят на маймуни, и напуснах", обясни Иван Кокалов от КНСБ. 
Късно снощи точката трябваше да се обсъди отново и да се прегласува, след като по информация на "Сега" е имало 
съгласуване с финансовия министър Петър Чобанов и с премиера Пламен Орешарски. Кокалов обаче смята, че дори тя да 
бъде гласувана от надзора, може и да не мине през кабинета и през парламента.  
Вчера надзорът на касата е разглеждал и нов проект на закона за бюджета за 2014 г., в който предвидените като излишък 
почти 105 млн. лв. се вписват в разходната част като "други разходи", вместо да бъдат разпределени по конкретни пера. 
Те всички са планирани с големи дефицити. "Според мен идеята е с тях да се плати дефицитът от тази година и в края на 
2014 г. касата пак ще е на дефицит поне със 150 млн. лв. Не може при реално изразходени средства за онколекарства от 
над 160 млн. лв. през т.г. догодина да се залагат 145 млн. лв. и да чакат още 3 позиции да бъдат включени за плащане", 
смята Кокалов. 
Въпреки недостига на средства в своя вариант на здравния бюджет финансовото министерство беше заложило излишък 
от 104.8 млн. лв., които останаха по сметките на касата в края на 2012 г. с идеята те да финансират намеренията за 
реформи в сектора на управляващите. 
ПРОБЛЕМИ 
Заради огромния дефицит в касата, който се оценява на около 150 млн. лв. в края на 2013 г., преди дни надзорът взе 
решение да изплати на болниците само 80% от дейността им за септември, а за октомври и ноември разчетите ще се 
правят според наличните пари. В отговор лекарите се заканиха да излязат на масови протести. Министър Таня Андреева 
пък се зарече да не допусне това и обеща болниците да си получат всички пари, макар и със закъснение. Шефът на НАП 
Бойко Атанасов пък пресметна, че до края на годината данъчните могат да съберат над 30 млн. лв. повече от 
осигурителни вноски, които да отидат за болниците. 
 
Вестник Дума 
 
√ Представители на държавата се въздържаха за актуализацията на бюджета на НЗОК 
 
Предложението за актуализация на бюджета на НЗОК за т.г. не се прие от Надзорния съвет на касата. Това съобщи вчера 
след сутрешното заседание на надзорниците д-р Иван Кокалов, вицепрезидент на КНСБ и член на съвета. Той поясни, че 
напуснал заседанието преди края му, защото е възмутен, че тримата представители на държавата в Надзорния съвет и 
представителят на АИКБ са гласували "въздържал се". Така гласовете бяха 4:4 и предложението не мина, поясни Кокалов. 
Със 100-те милиона лева, с които се предвиждаше да бъде коригиран тазгодишния бюджет на НЗОК, осигурителната 
институция трябваше да се разплати с болниците. В противен случай през декември те биха получили едва около 1/3 от 
дължимото. 
По-късно се взело решение в 18 ч. отново да се събере Надзорният съвет, за да бъде прегласувано предложението. 
Междувременно председателката на Надзорния съвет коментира, че представителите на държавата нямали нищо 
против актуализацията, но не било ясно откъде ще се вземат парите. "Ако бъдат осигурени от здравноосигурителни 
вноски, не е необходима актуализация на бюджета. Ако вече не са от здравноосигурителни вноски, тогава трябва да 
бъде направена актуализация на бюджета. Затова аз гласувах "въздържал се", защото аз трябва да знам откъде парите 
ще бъдат намерени, за да вземем решение", коментира пред Дарик финансовият зам.-министър Людмила Петкова, 
която е и председател на Надзорния съвет. 
 
dariknews.bg 
 
√ Надзорният съвет на здравната каса не прие предложението за корекция на бюджета й 
 
Предложението за актуализация на бюджета на Здравната каса не бе прието от Надзорния съвет на институцията. Това 
съобщи д-р Иван Кокалов, вицепрезидент на КНСБ и член на съвета. 
Кокалов напусна заседанието на съвета преди неговия край и не скри възмущението си от факта, че предложението за 
актуализация е отхвърлено, защото и четиримата представители на държавата в надзора са гласували "въздържал се." 
Така, според специалиста, ако няма актуализация на тазгодишния бюджет на здравната каса, за декември институцията 
ще може да плати на болниците едва 30 на сто от дължимото, което не е достатъчно дори за заплатите на медицинския 
персонал. 
100 милиона лева трябвало да бъдат парите, с които да се актуализира бюджетът на касата, за да успее институцията да 
се разплати на болниците, съобщи д-р Кокалов. 
„Внася го държавата, държавата гласува „въздържал се" и предложението не можа да мине. Бяха 4 на 4 гласа с трите 
гласа на държавата и на господин Виктор Серов, който е работодател от Асоциацията на индустриален капитал в 
България. Аз не знам той всъщност... Те работодателите в здравеопазването трябва да го убият с камъни. И аз напуснах, 
защото, извинявайте, аз не съм дебил да дойда да ми се предлагат документи, с които да съм съгласен и да гледам как 
вносителите им гласуват „въздържал се". 
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Иван Димитров, който представлява пациентите на Надзорния съвет на здравната каса потвърди информацията и 
допълни, че представителите на държавата не са подкрепили актуализация с мотива, „че нямат пари. С това, че нямало 
откъде да вземат тези пари." 
Заместник финансовият министър Людмила Петкова, която е и председател на Надзорния съвет, уточни, че преди да се 
гласува актуализация, трябва да стане ясно откъде ще се намерят тези сто милиона лева. 
„Не е въпросът в актуализацията, проблемът е в осигуряването на средствата. Въпросът е сега тези 100 млн., които не 
достигат, те също да бъдат осигурени. Защото, примерно, ако бъдат осигурени от здравноосигурителни вноски, не е 
необходима актуализация на бюджета. Ако вече не са от здравноосигурителни вноски, тогава трябва да бъде направена 
актуализация на бюджета. Затова аз гласувах „въздържал се", защото аз трябва да знам откъде парите ще бъдат 
намерени, за да вземем решение." 
Заседанието на Надзорния съвет на НЗОК продължава днес след 18.00 часа, а дотогава финансовият зам.-министър ще 
провежда срещи на високо ниво, по време на които ще се търсят източници на финансиране. 
На предишното си заседание съветът реши, 30 млн. лв., които ще бъдат събрани в повече от здравни вноски до края на 
годината, да бъдат прехвърлени за плащане на болниците. За да плати касата всичко дължимо на лечебните заведения, 
са нужни между 130 млн. и 150 млн. лв. 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Капитал daily 
 
√ Средата за бизнес отново се влошава 
Спадът през октомври е най-съществен в промишлеността и в сектора на услугите 
 
Настроенията на мениджърите в България по отношение на средата за бизнес в страната отново се влошават, показват 
данните на Националния статистически институт (НСИ). След като през предходните два месеца показателят на бизнес 
климата оставаше непроменен, данните за октомври сочат понижение в стойността му с 2.1 пункта. Двигател на 
намалението са влошаващите се нагласи в промишлеността и в сектора на услугите, докато при търговията на дребно е 
отчетено подобрение, а в строителния сектор ситуацията остава почти непроменена спрямо септември. 
Изследването на НСИ за стопанската конюнктура се провежда чрез анкети сред мениджъри и предприемачи, които се 
правят всеки месец. Проучването включва въпроси както за оценките им на текущото състояние на бизнес средата, така и 
за прогнозите им по отношение на развитието на дейността им в следващите до шест месеца. Измерваният от 
националната статистика показател на бизнес климата в България е най-близкият аналог на популярния на Запад индекс 
за поръчките на компаниите (purchasing manager’s index, PMI). През октомври понижение на показателя, който отчита 
нагласите на бизнеса, беше отбелязано и в еврозоната. Стойността му падна до 51.5 пункта, което се приема като сигнал, 
че икономическото възстановяване в региона остава деликатно. 
Нов промишлен спад 
След отчетеното през септември подобрение на средата в промишления сектор данните за октомври сочат ново 
влошаване. Секторният показател се понижава с 4.6 пункта в резултат на по-резервираните оценки и прогнози за 
състоянието на предприятията. Въпреки отчетеното леко подобрение в текущата производствена активност очакванията 
на мениджърите за дейността през следващите три месеца са по-неблагоприятни. Основните предизвикателства в 
сектора остават несигурната икономическа среда и слабото вътрешно търсене. 
Влошаване и в услугите 
Поредно понижение е отчетено и на показателя на бизнес климата в сектора на услугите, който се свива с 3.3 пункта. От 
НСИ посочват, че причината за влошаването е "изместване на оценките на мениджърите за бизнес състоянието на 
предприятията от подобряване към запазване на "същото". Очакванията за търсенето на услуги в следващите три месеца 
също се влошават, като недостатъчното търсене остава сред основните фактори, които затрудняват дейността в сектора. 
Негативно въздействие продължават да оказват и несигурната икономическа среда, а също така и конкуренцията в 
бранша. 
Песимистично за строителството 
Според данните на националната статистика през октомври общият показател на бизнес климата в строителния сектор 
остава почти непроменен в сравнение с отчетеното през септември. Мениджърите от бранша обаче отбелязват 
свиването на строителната активност спрямо месец по-рано, а очакванията им за следващите три месеца също са по-
неблагоприятни. Песимистични са и прогнозите за новите поръчки в следващите шест месеца. Предизвикателство пред 
компаниите от сектора е и отчетеният през октомври ръст в броя на клиентите със закъснения в плащанията. Сред 
пречките за развитието на бизнеса в отрасъла са още несигурната икономическа среда, финансовите проблеми, 
конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене, отчитат от НСИ. 
Умерен оптимизъм в търговията 
През октомври подобрение е отчетено по отношение на бизнес климата в търговията на дребно. Показателят за сектора 
се повишава с 1.6 пункта спрямо септември, като увеличението се дължи на подобрените оценки и очаквания на 
търговците на дребно за състоянието на предприятията. И в този сектор обаче продължава да се усеща негативното 
влияние на несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене, както и на конкуренцията в бранша. Прогнозите 
на мениджърите от сектора за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца също са 
по-резервирани, посочват от НСИ. 
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√ Сроковете за разплащания в България се увеличават 
Новите европейски разпоредби фиксират максимални периоди за издължаване, но ефектът засега е спорен 
 
Сроковете за разплащания по сделки в България са по-кратки, отколкото средните в Европа, но обратно на европейската 
тенденция у нас те се увеличават. Това показва Индексът на европейските разплащания, който Intrum Justitia изготвя от 
1998 г. по поръчка на Европейската комисия. В същото време делът на фирмите, отписали свои вземания в България, е 
над два пъти по-голям от този в ЕС. 
Проблемът със забавените плащания се е задълбочил значително от началото на кризата и като цяло засяга най-вече 
малките и средните предприятия, които имат по-малко механизми за влияние при договаряне с  поръчителите. Тъй като 
такива са 97% от фирмите в Европа, това създава рискове за икономиката. Причината е, че ако не си получат парите от 
клиентите, те натрупват задължения към своите доставчици, може да се наложи да съкратят работници и в най-лошия 
случай да стигнат до фалит, стана ясно по време на конференция за борбата със забавените плащания, която се проведе 
в края на миналата седмица в София. 
Това е причината европейската директива за забавените плащания да бъде основно ревизирана преди две години, с 
което бяха въведени крайни срокове за издължаване. Така при договаряне между фирми разплащането трябва да стане 
в срок от 60 дни, а когато възложителят е публичен орган, парите трябва да се приведат в рамките на месец. Новите 
разпоредби бяха въведени в българското законодателство през пролетта и ефектът им все още предстои да се види. 
Най-големите длъжници 
Най-дълго фирмите в България чакат парите си от публичните възложители, показва проучването на Intrum Justitia за 
2013 г. на базата на анкета сред над 500 компании. Нещо повече, по данни на Българската стопанска камара (БСК) не са 
малко случаите, когато при недостиг на финансови средства възложителите по Закона за обществените поръчки 
умишлено забавят приемането на свършената работа, за да отложат момента, от който започва да тече срокът за 
плащане. Така въпреки че законовите промени вече фиксират максимални срокове за разплащане, на практика 
изискванията лесно се заобикалят. 
На българските компании им трябват около 40 дни, за да платят задълженията си. "Разбира се, не можем да се мерим с 
гърците, на които са им необходими около три месеца или с испанците, които се разплащат средно за два месеца, но 
проблемът е, че единствено в България този срок расте", каза председателят на EOS Matrix Райна Тодорова. По думите й 
това означава, че проблемите в България не се превъзмогват, а се задълбочават. 
Колко струват лошите вземания 
От 2008 г. насам загубите на бизнеса от лоши дългове в Европа постоянно нарастват. През 2013 г. компаниите са отписали 
средно 3% от вземанията си, което прави 350 млрд. евро. "Това са дългове, които никога не се изплащат и на практика 
компаниите губят тези пари", каза маркетинг мениджърът на Intrum Justitia Маделин Бош. Дори на фона на този много 
висок по думите на Бош дял резултатите за България са още по-тревожни. Средно 7% от фирмите отписват вземанията си, 
което има изключително негативни последици за бизнеса. 
Несъбраните вземания струват на компаниите много повече, отколкото е самият дълг, тъй като те правят допълнителни 
административни разходи. Според изчисления на Intrum Justitia компаниите трябва многократно да увеличат 
продажбите си, за да компенсират отписаните вземания. Така например, ако една фирма отпише 500 евро, при норма на 
възвращаемост от 5% тя трябва да реализира допълнителни продажби за 10 хил. евро, за да покрие загубата. При марж 
на печалбата от 2% обемът на необходимите нови продажби скача на 25 хил. евро. 
Рискове за икономиката 
Основните причини за забавянето на плащанията в България не се различават от тези в Европа. Най-често това се дължи 
на финансови затруднения на длъжника. Според проучване на EOS Group над половината от българските компании 
твърдят, че причините да не плащат задълженията си навреме са собствените им забавени плащания от контрагенти и 
общата икономическа ситуация. Една четвърт от фирмите просрочват задълженията си поради липса на ликвидни 
средства. 
Проблемът има много сериозно последици, като през миналата година всяка десета компания в България е била 
заплашена от фалит заради просрочени вземания, а броят на фирмите в несъстоятелност е нараснал 2.5 пъти по данни на 
"Кофас България". Негативите се изразяват главно в загуба на печалба и недостатъчна ликвидност, което рязко 
ограничава възможностите за растеж. Прогнозите за следващите две години също са песимистични. Според проучването 
на EOS Group българските компании очакват значително по-високи разходи за лихви и загуби на печалба в резултат от 
просрочени вземания в сравнение със средните стойности в Европа. 
 През последните пет години повече от 400 хил. компании в Европа са фалирали заради забавени плащания. "Практиката 
да се бавят плащания спира много компании от това да предприемат стъпки за разширяване на бизнеса, тъй като, ако 
съседът ти не ти плаща, няма да се престрашиш да отидеш по-надалеко да правиш бизнес", каза Идайра Робаяна 
Алфонсо, правен съветник в дирекция "Предприятия и промишленост" към Европейската комисия. По думите й рискът 
повишава цената на сделките и това има много сериозни последици за европейската икономика като цяло. 
Културни различия 
По отношение на забавените плащания в Европа има отчетлива разлика между Севера и Юга, показват данните на Intrum 
Justitia. "В Северна Европа закъснелите плащания не са голям проблем и причината за това е, че от 20 години те прилагат 
много строги правила и регулации и това вече е станало култура", каза Бош. Част от културата и манталитета е и късното 
плащане в южните страни и в Източна Европа. "Тук смятаме, че правилата може да са гъвкави, че има начин да се 
заобиколят, включително и по отношение на плащанията", коментира и Райна Тодорова. По думите й едно е нивото на 
сигурност, когато ви обещае да ви плати германска компания, и съвсем друго, когато се договаряте с гръцка. "Не бих 
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казала, че това представлява проблем за бизнеса, по-скоро би представлявало, ако не отчитаме тези културни различия", 
добави тя и препоръча, когато фирмите работят с партньори от южните страни, много внимателно да описват и 
обезпечават отношенията си в договорите. Значение има и чисто фирмената култура, каза изпълнителният директор на 
Германско-българската индустриално-търговска камара Митко Василев. 
Все още е рано да се прецени дали новите европейски изисквания ще подобрят практиките при плащанията. "Свидетели 
сме в България как дори при подписани договори отново не се плаща", добави Митко Василев. По данни на БСК за 
шестте месеца, откакто директивата е транспонирана в българското законодателство, нивото на междуфирмена 
задлъжнялост не се е променило. Оттам посочиха, че засега очакванията им са свързани по-скоро с дисциплиниращия 
ефект и докато за събиране на вземанията от частния сектор има различни варианти, не съществува механизъм за 
принудително събиране на вземания от бюджетните учреждения, която са основният възложител на бизнеса в момента. 
Възможни решения* 
Превенция 
-    предварителна проверка на кредитоспособността на партньорите 
-    изрядна документация по сделката, клаузи, гарантиращи защитата на кредитора при евентуално неплащане 
-    кредитно застраховане 
Събиране на вземания 
-    наемане на вътрешен специалист по събиране на вземания 
-    по съдебен ред 
-    чрез колекторска компания 
*Източник: EOS Matrix 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Вдигат заплатите с 5,5% с бюджет 2014 
 
Заплатите през 2014 г. ще бъдат повишени с около 5,5%. За настоящата година очакванията са заплатите да се вдигнат с 
около 7%. Това е записано в прогнозите на Министерството на финансите, които съпътстват подготвения проект на 
бюджет за 2014 г. Повишаването на доходите и намаляването на безработицата ще бъдат сред основните двигатели на 
икономиката на страната. 
В резултат на подобряването на икономическата среда вътрешното търсене през 2014 г. ще започне да се възстановява и 
се очаква да нарасне с 1,9%, гласят мотивите към бюджета. Подобряването на перспективите пред икономиката на 
Европа ще доведе до ускоряване на ръста на износа до 7,2%. Повишеното потребление и инвестициите в страната пък ще 
доведат до ръст на вноса от 7,1%. В резултат ръстът на БВП за 2014 г. се очаква да бъде 1,8%. В периода 2015-2016 г. се 
очаква ускоряване на икономическия растеж до 2,9% и 3,4%, като основен принос за това ще има вътрешното търсене, 
прогнозират от Министерството на финансите. 
През 2014 г. възстановяването на пазара на труда ще продължи с ускорен темп и за разлика от 2013 г. се очаква да се 
отрази в намаление на безработицата. Заетостта ще нарасне с 0,5%, а безработицата се очаква да падне до 12,6%. С 
повишение на икономическата активност в периода 2015-2016 г. ръстът в броя на заетите се очаква да достигне около 1% 
на година, а безработицата да падне до 10,9% в края на 2016 г. Повишаването на доходите и заетостта ще доведат и до 
раздвижване на инфлацията. След падането на цените през повечето месеци от началото на 2013 г. досега през 2014 г. 
инфлацията се очаква да бъде 1,8%, след което слабо да се ускори до 2,1-2,2% в периода 2015-2016 г. През следващите 
три години не се очаква повишаване на международните цени на храните и петрола. А инфлацията в страната ще се 
дължи на повишеното вътрешно търсене. Което пък ще бъде здравословно за търговците и производителите. 
Бизнесът хареса бюджета, синдикатите - критични 
Подкрепа на Бюджет'2014 ще дадат работодателските организации на днешното заседание на съвета за тристранно 
сътрудничество. Синдикатите обаче се очаква да гласуват против проекта на основния финансов закон на държавата. 
Един нелош за бизнеса бюджет, без увеличение на данъците, предпазлив и гарантиращ финансовата стабилност. Такива 
са коментарите на работодателските организации. 
"Подкрепяме го поради тежкото наследство в българската икономика и финансовата система", каза Божидар Данев, 
председател на БСК. Според него 7-те приоритета на правителството са правилно формулирани - устойчив растеж, 
образование, социална политика, реформа в здравния сектор, финансиране на публичните инвестиционни проекти, 
аграрен сектор и оптимизация на администрацията. Според бизнеса прогнозата за ръст на БВП от 1,8% е леко завишена, 
но би могла да се случи, ако наистина се предприемат стъпки за подобряване на бизнессредата. Най-големите критики 
на фирмите са свързани с вдигането на минималната заплата и максималния осигурителен доход, плащането на първите 
три дни болнични, липсата на електронно правителство. Синдикатите са недоволни, че не е въведен необлагаем 
минимум за ниските доходи. Те настояваха и за повече социални разходи - например увеличаване на минималното 
дневно обезщетение за безработните. Липсва програмно бюджетиране, новият фонд от 500 млн. лв. за регионален 
растеж е плаха наченка за това, но не е ясно къде ще бъдат насочени парите, каза Димитър Манолов, вицепрезидент на 
КТ "Подкрепа". 


