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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
novinite.bg 
 
√ Плевнелиев откри Служба по търговско-икономически въпроси в Хо Ши Мин 
 
Президентът Росен Плевнелиев официално откри в четвъртък Службата по търговско-икономически въпроси в най-
големия виетнамски град, Хо Ши Мин. 
Службата е създадена по инициатива на Асоциацията на индустриалния капитал в България и чрез публично-частно 
партньорство с Министерството на икономиката и енергетиката 
За ръководител на службата бе избран Олег Маринов - досегашен съветник в посолството на България в столицата 
Ханой. 
На церемонията присъстваха заместник-председателят на Народния комитет на Хо Ши Мин и посланиците на двете 
страни в София и в Ханой. 
Откриването на СТИВ в Хо Ши Мин е в отговор на необходимостта от създаване на нови и разширяване на 
съществуващите Служби по търговско-икономически въпроси към задграничните представителства наБългария, посочват 
от президентската администрация. 
СТИВ имат ключово значение за създаването и поддържането на икономически връзки и търсенето на нови пазари в 
чужбина. 
Дипломатическите отношения между България и Виетнам са традиционно добри, като на тази основа може да се 
стимулира търговския ни износ. 
Хо Ши Мин е градът на бизнеса във Виетнам – произвежда една четвърт от БВП на държавата. 
Ръководството му е настроено много прагматично и дружелюбно към България, като между София и Хо Ши Мин през 
следващата година ще има не само преговори за побратимяване, а ще се търсят и съвместни проекти на ниво градове, 
индустриални камари, държави. 
 
new.sliven.net 
 
√ Президентът на Република България откри Служба по търговско-икономическите въпроси в град Хо Ши Мин, 
Виетнам 
 
Президентът на Република България откри Служба по търговско-икономическите въпроси в град Хо Ши Мин, Виетнам, 
чието конституиране бе инициирано от АИКБ 
По инициатива на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), чрез осъществяване на публично-частно 
партньорство с Министерството на икономиката и енергетиката, бе създадена Служба по търговско-икономически 
въпроси (СТИВ) в най-големия град във Виетнам – Хо Ши Мин. Нейн ръководител е г-н Олег Маринов, досегашен 
съветник в посолството на Република България в столицата Ханой. 
Днес Президентът на Република България официално откри Службата по търговско-икономически въпроси в Хо Ши Мин. 
На церемонията присъстваха заместник-председателят на Народния комитет на Хо Ши Мин и посланиците на двете 
страни в София и в Ханой, както и г-н Олег Маринов - ръководител на СТИВ – Хо Ши Мин. 
Откриването на СТИВ в Хо Ши Мин е в отговор на необходимостта от създаване на нови и от разширяване на 
съществуващите Служби по търговско-икономически въпроси към задграничните представителства на България. СТИВ са 
от ключово значение за създаването и поддържането на икономически връзки и за търсенето на нови пазари в чужбина. 
Възможностите за активизиране на дейността на икономическите служби трябва да се използват по-ефективно с цел 
съдействие на българските фирми, имащи интерес към виетнамския пазар, и интензифициране на стокообмена между 
двете държави. Дипломатическите отношения между България и Виетнам са традиционно добри, като на тази основа 
може да се стимулира търговския ни износ. 
Хо Ши Мин е градът на бизнеса във Виетнам – произвежда една четвърт от целия БВП на държавата. Ръководството му е 
настроено много прагматично и дружелюбно към България. Между София и Хо Ши Мин през следващата година ще има 
не само преговори за побратимяване, а ще се търсят съвместни проекти – на ниво градове, индустриални камари, 
държави. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Капитал daily 
 
√ Данък лихва пада през 2017 г. 
Вероятно ще остане и данъчната отстъпка за по-стари автомобили с катализатор 
 
Данъкът върху доходите от лихви по депозити да бъде премахнат постепенно до 2017 г. Това прие бюджетната комисия в 
парламента на второ четене на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Предложението е внесено от 
депутата от БСП Корнелия Нинова и народни представители. Ако мине и на второ четене в зала, още догодина данъкът 
ще спадне с два пункта до 8% и ще намалява със същата стъпка всяка следващата година, докато бъде напълно 
премахнат през 2017 г 
Нова кройка за бюджета 
Корекцията в проектозакона ще донесе промени и за бюджет 2014. Намаляването на данък лихва ще извади от 
държавния бюджет за догодина 18 млн. лв. В момента обаче той е разчетен с включени тези приходи. Има разработени 
два варианта на бюджета и между първо и второ четене могат да се направят нужните корекции в зависимост от това 
дали депутатите приемат намаляването на данъка, обясни председателят на бюджетната комисия Йордан Цонев. 
Мъгливата поправка за облигациите 
Остава и данъчната преференция за доходите от лихви по борсово търгувани корпоративни облигации. Тя също беше 
променена между първо и второ четене. По предложение на Йордан Цонев отпада ограничението получател на дохода 
да е само компания от ЕС или от Европейското икономическо пространство. От текста на закона отпадат думите "на 
чуждестранно юридическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава - членка на Европейския съюз, или на 
друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство". 
Така обаче не става ясно дали от преференцията ще могат да се ползват и българските дружества, както беше 
предвидено в най-първия проект за изменения, който беше публикуван на сайта на Министерството на финансите, заяви 
депутатът от ГЕРБ Менда Стоянова. Въпреки че заглавието на съответния член в закона е "Данък, удържан при доходи на 
чуждестранни лица", отпадането от текста на уточнението, че става дума само за чуждестранни лица, може да доведе до 
двояко тълкувание, е едно от притесненията, което беше повдигнато по време на дискусията. 
Според бившия министър на икономиката Делян Добрев, който присъстваше на дискусията в комисия, първоначалният 
текст на Министерския съвет идеално е вършел работа, ако преференцията се прави за Българския енергиен холдинг 
(БЕХ). Както "Капитал Daily" вече писа, БЕХ планира да пусне облигационна емисия в Европа. Йордан Цонев обаче каза 
пред комисията, че предложението на БЕХ е било текстът да е във вида, в който беше качен на сайта на финансовото 
ведомство първоначално. Тогава кръгът, който обхващаше преференцията, беше възможно най-широк. 
Зам. финансовият министър Людмила Петкова успокои, че и в двата варианта на предложението няма да бъдат загубени 
пари от бюджета заради преференцията. 
Пътища, хора, автомобили 
Все пак ще има данъчна отстъпка за автомобилите, които имат катализатор, макар и да не отговарят на евростандартите. 
На второ четене предложенията за корекции на Закона за местните данъци и такси предвиждат намалението да е между 
20 и 50%  за превозните средства с мощност на двигателя до 74 кВт, като колко точно да е то, ще решава всеки общински 
съвет. Остава и уредбата дължимият местен данък да се намалява с 30%, ако двигателят отговаря на екологичните норми 
Евро 3 и Евро 4. Намалението на данъка ще достига 50%, ако двигателят е Евро 5 или Евро 6. 
 
Вестник Труд 
 
√ Пенсионната реформа във фризера до 2016 г. 

 
Увеличаването на възрастта и стажа за пенсия може да бъде спряно не само през 2014 г., но и през 2015 г. Това стана 
ясно на заседание на социалната комисия в парламента. С изключение на депутатите от ГЕРБ, народните представители 
подкрепиха на първо четене промени в Кодекса за социално осигуряване, с които пенсионната възраст и стаж за 
догодина се замразяват. 
“През 2014 г. няма да бездействаме, а ще работим усилено по механизъм за повишаването на пенсионната възраст в 
зависимост от нарастването на средната продължителност на получаване на пенсията”, каза зам.-председателят на 
комисията Георги Гьоков от БСП и добави: “Ако се наложи, мораториумът върху вдигане на възрастта може да продължи 
и през 2015 г.” 
Според разчетите на НОИ стопирането на реформата ще увеличи разходите за пенсии през 2014 г. с над 45 млн. лв. 
Законопроектът на левицата дава възможност хората, на които не им достигат до 24 месеца стаж, да излязат в отдих с 
намалена пенсия. Социалната комисия прие и друг законопроект, с който отпада пенсионната възраст за военни, т.е. те 
ще се пенсионират само след 27 години стаж.  
Допълнителните разходи, до които ще доведат промените в пенсионирането, не са включени в бюджета на 
общественото осигуряване за догодина. 
Изпълнението на бюджета за тази година към 9-месечието показва, че броят на болничните листове и разходите на НОИ 
за обезщетения за временна неработоспособност продължават да се увеличават. От януари до края на септември това 
перо е глътнало 241,5 млн. лв. - с 24 млн. лв. или 11% повече спрямо планираното. Със същия процент е скочил и броят 
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на листовете. Само през септември за болнични са платени 29,2 млн. лв., което е с 13,7% повече в сравнение със същия 
месец на 2012 г. Средното обезщетение е 133,24 лв. - с 2,4% по-високо спрямо година по-рано. 
Разходите за пенсии са с над 114 млн. лв. по-малко спрямо плана. Основната причина е увеличението на възрастта и 
стажа за пенсия. Разходите за майчинство са с 15 млн. лв. по-малко спрямо планираното. Средното обезщетение за 
първата година след раждането е 356 лв. - с 0,1% повече спрямо м.г. 
 
Вестник Преса 
 
√ Отново рекордна безработица в еврозоната 
Безработицата достигна ново рекордно ниво през септември 
 
"Безработицата достигна ново рекордно ниво през септември в еврозоната от 12,2% от трудоспособното население", 
съобщи европейската статистическа служба "Евростат". 
Данните за безработицата през юли и август бяха ревизирани към повишение (съответно 12,1% и 12,2%), което 
опровергава обявения преди време спад на безработицата, който беше първи от февруари 2011 г. През септември 19,44 
милиона души са били без работа в 17-те държави членки на еврозоната, уточнява Евростат в комюнике. За една година 
броят на безработните се е увеличил с близо един милион души (996 000) и с 60 000 за един месец. 
В целия ЕС безработицата е достигнала 11% през септември, както и предишния месец. Общо това представлява 26,87 
милиона души. Положението е особено критично в Гърция и Испания, които пострадаха тежко от кризата. Там 
безработни са повече от един на всеки четирима трудоспособни граждани и над един на всеки двама младежи. 
Безработицата в Гърция е 27,6%, където последните данни се отнасят за юли. В Испания през септември безработицата 
достигна 26,6%, както и през август. Положението значително се е влошило за една година в най-уязвимите страни от т. 
нар. периферия – в Кипър безработните са нараснали от 12,7% на 17,1%, а в Гърция – от 25,0% на 27,6%. Най-ниска е била 
безработицата в Австрия (4,9%), в Германия (5,2%) и в Люксембург (5,9%). 
В България безработицата през септември е била 13,1% или 446 000 души. Това е същото равнище като през август, сочат 
данните на Евростат. На годишна основа безработицата е нараснала с 0,8%. През септември младежката безработица в 
страната ни е била 28,3%, същото ниво като през август. На годишна основа обаче тя е нараснала с 1,7% спрямо 26,6% 
през септември 2012 г. Безработните мъже в България са 14,4%, с 0,8% повече спрямо същия период на миналата година. 
Жените без работа са били 11,7%, повишение с 0,9% спрямо същия период на миналата година. 
Освен това инфлацията в еврозоната значително е намаляла до 0,7% през октомври, най-ниското й равнище от края на 
2009 г. Цените са се повишили с 0,7% за една година след 1,1% предишния месец. "Последния път, в който инфлацията 
беше под 0,7% беше през ноември 2009 г.", уточни говорител на "Евростат".  
 


