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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
Информационна агенция Фокус 
 
√ Васил Велев: Има предпоставки ИСС да бъде граждански парламент на България 
Има предпоставки Икономическият социален съвет (ИСС) да бъде граждански парламент на България и това ще се случи, 
когато гражданското общество порасне. Това каза в интервю за Агенция „Фокус” зам.-председателят на ИСС и 
председател на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев по повод 10-годишнината на 
съвета. „ИСС ще навърши 10 години, а през последните 7 от тях България е пълноправен член на ЕС. В нашия съвет не 
участва изпълнителната власт и като независима институция, представителите на трите групи (работодатели, синдикати, 
граждански организации) постигаме консенсус и приемаме, почти винаги с единодушие или голямо мнозинство 
документи, касаещи проблеми и стратегически въпроси на социално икономическото развитие на страната ни”, обясни 
Велев. По думите му, АИКБ е инициирала разработването на редица становища, касаещи бизнес-средата, намаляване на 
административната тежест за бизнеса, мерки срещу неформалната икономика, по отношение на образованието, 
еврофондовете и други.  
Повечето наши предложения, от една страна са приемани с консенсус от другите две групи в съвета – синдикати и други 
организации, а от друга, като позиция на ИСС – са отразени в редица приети закони и нормативни документи от 2003 г. 
до сега, каза още Велев. Той допълни, че като Съветът е бил сезиран през 2010 г. от президента на България и ИСС е 
разработил становище на тема: „Стратегически приоритети на българската икономика в контекста на Стратегия „Европа 
2020”. В него са изразени вижданията за това, каква трябва да е посоката на развитие на страната ни до 2020 г. и по 
националните цели, във връзка с приемането на новата Стратегия „Европа 2020”. Повечето от предложенията залегнаха в 
Националната програма за развитие: „България 2020”. Съветът през 2010 година изготви три становища, като предложи 
конкретни мерки за излизане от кризата. Работодателите се включихме в разработването на становище относно 
„Предизвикателства пред българската икономика”, в което призовахме да се подкрепи бизнеса с конкретни мерки за 
насърчаването на конкурентоспособността на икономиката, подчерта Велев. За съжаление мерките, които бяха включени 
в антикризисния план на правителството, не бяха реализирани докрай. Въпреки това сме оптимисти и вярваме, че 
диалогът ни с институциите е конструктивен и ефективен и се надяваме да се развива успешно и през следващите 
години, каза още той. 
 
√ Васил Велев: Необходима е „Повече Европа” - Европа със стратегия за реиндустриализация, Европа с реално 
действащ единен пазар 
По повод 10-годишнината на Икономическия и социален съвет Агенция „Фокус” разговаря със заместник-
председателя на ИСС Васил Велев. 
Фокус: Г-н Велев, Икономическият и социален съвет ще отбележи на 2 декември 10 години от своето създаване. Вие като 
Председател на Асоциацията на индустриалния капитал (АИБК) в България сте член на ИСС от 2005 г., представлявайки 
интересите на работодателските организации, а от 2008 г. сте зам.-председател на съвета. Каква е Вашата оценка, успя ли 
ИСС за тези десет години да се утвърди като „граждански парламент” на България?  
Васил Велев: ИСС ще навърши 10 години, а през последните 7 от тях България е пълноправен член на ЕС. В нашия съвет 
не участва изпълнителната власт и като независима институция, представителите на трите групи (работодатели, 
синдикати, граждански организации) постигаме консенсус и приемаме почти винаги с единодушие или голямо 
мнозинство документи, касаещи проблеми и стратегически въпроси на социално икономическото развитие на страната 
ни. Има предпоставки ИСС да бъде „граждански парламент“ на България и това ще се случи, когато гражданското 
общество порасн“. 
Фокус: Считате ли, че бизнесът чрез актовете на ИСС успява да повлияе на институциите в посока подобряването на 
бизнес-средата в България? 
Васил Велев: АИКБ като национално представителна работодателска организация участва активно в работата на ИСС и 
сме инициирали разработването на редица становища, касаещи бизнес-средата, намаляване на административната 
тежест за бизнеса, мерки срещу неформалната икономика, по отношение на образованието, еврофондовете и други. С 
удовлетворение мога да кажа, че повечето наши предложения, от една страна са приемани с консенсус от другите две 
групи в съвета – синдикати и други организации, а от друга страна, като позиция на ИСС – са отразени в редица приети 
закони и нормативни документи от 2003 г. до сега. Ние като съвет бяхме сезирани през 2010 г. от президента на България 
и разработихме становище на тема: „Стратегически приоритети на българската икономика в контекста на Стратегия 
„Европа 2020”. В него изразихме вижданията си каква трябва да е посоката на развитие на страната ни до 2020 г. и по 
националните цели, във връзка с приемането на новата Стратегия „Европа 2020”. Повечето от нашите предложенията 
залегнаха в Националната програма за развитие: „България 2020”. Трябва да отбележа също, че съветът през същата 
2010 година изготви три становища, като предложи конкретни мерки за излизане от кризата. Работодателите се 
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включихме в разработването на становище относно „Предизвикателства пред българската икономика”, в което 
призовахме да се подкрепи бизнеса с конкретни мерки за насърчаването на конкурентоспособността на икономиката. За 
съжаление мерките, които бяха включени в антикризисния план на правителството, не бяха реализирани докрай. 
Въпреки това сме оптимисти и вярваме, че диалогът ни с институциите е конструктивен и ефективен и се надяваме да се 
развива успешно и през следващите години. 
Фокус: Според Вас, има ли чуваемост у нас и в Европейския съюз за позициите на гражданското общество по социалните 
и икономически проблеми?  
Васил Велев: Мога да ви дам конкретен пример за „чуваемост” на европейско ниво. Предишният президент на 
Европейския икономически и социален съвет (ЕИСК) – Стафан Нилсон през 2011 г. се обърна към българския ИСС за 
позиция, относно съобщението на ЕК „Акт за единния пазар І” - 50 предложения за подобряване на работата, 
предприемачеството и търговията. Ние изготвихме това становище, изпратихме го и на ЕК, в рамките на 
общоевропейското обсъждане. Резултатът за нас е, че няколко наши предложения намериха място в приетата позицията 
на ЕИСК и съответно достигнаха до ЕК. През следващата година ИСС изготви резолюция по следващото съобщение на 
комисията „Акт за единния пазар II”, за което комисарят Барние ни благодари в специално писмо до съвета. Много от 
нашите становища след 2010 г. касаят целите на Стратегия „Европа 2020” и изпращайки ги до европейските институции 
виждаме, че някои наши идеи и предложения са намерили място в конкретни европейски документи. Освен това за тези 
години нашият съвет бе домакин на международни форуми, публични дискусии по проблемите на пазара на труда, 
образованието, кооперациите и социалната икономика и др., в които участваха редица представители на ЕИСК, на 
Европейската комисия и Европейския парламент. 
Фокус: Двадесет години след влизането в сила на Договора от Маастрихт, европейският проект изглежда в застой, 
разбира се и заради кризата. През 2014 г. започва новият програмен период. Вие ще участвате в дебата на тема „По-
силна Европа за гражданите”, който българският ИСС организира по повод своята 10-та годишнина. Каква според вас 
трябва да е посоката за развитие на ЕС – към „повече Европа”, или „по-малко Европа”? 
Васил Велев: Според мен, като представител на реалния сектор, Европейският съюз трябва да приеме стратегия за 
реиндустриализация, за да тръгне по пътя на растежа и да се справим с безработицата - най-вече сред младите хора. 
Същевременно, за да е по-силна Европа, за да почувстват гражданите ползите от Европа, трябва колкото се може по-
скоро да стане факт реално действащ единен европейски пазар. В ситуацията на рецесия в Европа са необходими спешни 
действия и според нас Единният пазар е ключов инструмент и възможност ЕС да постигне целите си за изграждане на 
високо конкурентна социална пазарна икономика, заложени в Стратегия „Европа 2020”. Той е в основата на 
гарантирането на четирите основни свободи - на движение на хора, стоки, услуги и капитали, залегнали в основата на 
договора за Европейския съюз. Единният пазар дава на младите хора възможност да изберат къде да учат и за 20 години 
над 2,5 млн. студенти са се възползвали от тази възможност. Той осигурява на 23-те милиона предприятия в ЕС достъп до 
над 500 милиона потребители. Това според мен е „Повече Европа”. 
Инна ПОГЛУБКО  
 
Вестник Стандарт 
 
√ Малос: България е изгубила 20% от населението си за 20 г. 
България е изгубила около 20 процента от населението си в последните 20 години. Това заяви на пресконференция 
президентът на Европейския икономически и социален комитет Анри Малос по време на посещението си в България. 
Други основни теми, на които той ще обърне внимание през визитата си са реиндустриализацията, изтичането на мозъци 
и  предложенията за създаване на работни места и отваряне на нови фирми. 
Освен това Малос посочи икономическата и политическата ситуация в България като повод за дискусия. Бизнесът има 
нужда от политика, която може да предвиди, има нужда от стабилност, прозрачност и борба срещу корупцията, каза 
Анри Малос. 
Собствените ресурси могат да създадат прираста и богатството на икономиката, каза още Малос. Той даде примери с 
фирма за мебели в Троян с над 300 служители, работеща с местна суровина, която посетил, както и с друга фирма от 
сферата на информационните технологии, базирана в София и управлявана от млади хора. Имате човешкия капитал и 
материалната база за иновации, смята Анри Малос, който ще има срещи с президента Росен Плевнелиев и с 
вицепремиера Даниела Бобева. 
На въпрос дали се използват достатъчно ефективно европейските средства за справяне с младежката безработица, 
Малос отговори, че фондовете би трябвало да са важни и успешни, защото са 7-8 процента от българския БВП и ако са 
използвани добре, може да се възобновят иновациите и заетостта на младите. По думите му обаче има две основни 
бариери за доброто им използване - от брюкселска перспектива има твърде много бюрокрация, а от местна - 
използването на еврофондовете е прекалено политизирано и оттам има риск. 
Във връзка с изказванията на британския премиер Дейвид Камерън, Малос коментира, че започва опасно движение в ЕС 
- всяка страна да става все по-егоистично настроена и да използва популистки тези. Няма никаква причина в 
Обединеното кралство да виждат опасност от голяма имиграция от България, коментира Малос и добави, че 
имиграционният поток там е основно от Индия, Пакистан, Сирия. Когато си член на едно семейство, трябва да приемеш 
правилата му, коментира той. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Отлагат обратното начисляване на ДДС за зърнопроизводители 
Обратното начисляване на ДДС за зърнопроизводителите се отлага до началото на следващата година. 
Предвиденото да влезе в сила от 1 декември обратно начисляване на ДДС при доставки на зърно и технически култури се 
отлага за след 1 януари 2014 г., съобщиха от НАП. 
Доставчиците и получателите на доставки на зърно и технически култури ще продължат да отчитат сделките си по същия 
начин, както са го правили и досега до края на 2013 г., допълват от НАП. Допълнителна информация за промените може 
да се получи на информационния телефон на НАП  0700 18 700 или чрез електронна поща infocenter@nra.bg. 
Обратното начисляване на ДДС е изключение от общия принцип на данъка. При този режим ДДС се начислява не от 
доставчика, а от получателя. Новият механизъм на обратно начисляване ще се отнася до зърнените и технически култури 
в непреработен вид, посочени в закона. Режимът ще се прилага, когато получател на зърно или технически култури е 
регистрирано по ДДС лице, а доставчик може да бъде както регистрирана, така и нерегистрирана по ДДС фирма или 
гражданин. Начисляването на данъка в този случай ще се извършва от получателите по доставките с издаването на 
протокол. 
Протоколът може да е общ за всички доставки, за които данъкът е станал изискуем през съответния данъчен период, 
когато доставчиците са физически лица, които не са данъчно задължени. Фактурите за доставки с обратно начисляване 
трябва да съдържат като основание "обратно начисляване чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС", допълват от НАП. Обратно 
начисляване няма да се прилага при доставки в рамките на ЕС, в случаите на тристранни операции, внос и износ извън 
територията на общността. 
 
Вестник Капитал daily 
 
√ Производствените цени продължават да спадат 
Статистиката отчита месечно понижение с 0.2% на вътрешния пазар през октомври 
Производствените цени в промишлеността намаляват втори пореден месец през октомври показват -  данните на 
Националния статистически институт за вътрешния пазар. Темповете на понижение се запазват като през предишния 
месец – с 0.2%. Спад спрямо септември е регистриран както в добивната и в преработващата промишленост – с по 0.2%, 
така и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ (0.1%). 
В отделните подотрасли на преработващата промишленост най-съществено е понижението на месечна база при 
производството на превозни средства, без автомобили (с 1.2%), при ремонта и инсталирането на машини и оборудване и 
при производството на тютюневи изделия. Спрямо септември най-голям ръст отчитат цените в производството на 
автомобили, ремаркета и полуремаркета (с 1.5%) и на облекло (0.6%). 
Така, след като през август производствените цени отбелязаха първото си покачване от февруари насам, вече два 
поредни месеца посоката отново е надолу. 
Трайно понижение 
Свиването на годишна база също се задълбочава – през октомври стойността на общия индекс на цените на 
производител на вътрешния пазар намалява с 3.9% в сравнение със спад от по 3.5 на сто за септември и август. 
Понижението е най-осезаемо в добивната промишленост, където цените са с 10.3% под равнището си от октомври 2012 
г. Спадът в енергийния сектор е с 4.9 на сто, а в преработващата промишленост – с 3.1 процента. 
За последната година в преработващата промишленост най-осезаемо са се свили цените при производството на основни 
метали, при които понижението е със 7.3%. На годишна база спадът при хранителните продукти е с 3.7%, а при 
производството на химични продукти - с 2.8 на сто. Най-голям ръст спрямо октомври 2012 г. е отчетен в 
производствените цени при обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм – 
увеличението за година е 8.1%. 
Спад и при износа 
Индексът на цените на производител измерва средната промяна в стойността на произведените от българските 
компании промишлени продукти, като отразява както промените на пазара на суровините, така и измененията при 
търсенето. Динамиката на показателя може да се разглежда като индикатор за посоката на развитие на даден сектор или 
на цялата икономика. За наблюдението на цените на производител НСИ използва три индекса – за вътрешния пазар, за 
износ и общ ценови показател. 
 Данните за цените на производител за стоките, предназначени за износ, не се публикуват заради поети от НСИ 
ангажименти за опазването на търговската тайна по отношение дейността на компании, които често имат доминиращо 
положение в даден сектор. Така известна информация за цените при експортните компании може да се получи от 
анализа на динамиката на вътрешния и на общия индекс. Данните за октомври показват, че общият показател намалява 
с по-бързи темпове в сравнение с отчетеното при цените на вътрешния пазар, което е знак, че и през изминалия месец 
износителите са предлагали по-ниски цени. Отчетеното от националната статистика понижение е със съответно 0.3% на 
месечна и 4.2% на годишна база. Това на практика означава, че вътрешният пазар оказва забавящ ефект по отношение на 
допълнителния спад на инфлацията, докато цените на външния пазар дърпат общия показател надолу. 
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Вестник Труд 
 
√ Губят ни се 647 млн. евро от еврофондовете 
Брюксел предупреди, че 647 млн. евро от европарите, които България трябва да използва в периода 2014 - 2020 г., се 
губят в сметките на кабинета. Несъответствието не включва парите по програмите за селските райони и рибарство, за 
които България досега не е представила официално разпределение. 
Предупреждението за липсващата сума е част от бележките на ЕК по последната версия на споразумението за 
партньорство - документ, който България и Брюксел трябва да подпишат, за да получим европарите. Бележките бяха 
изпратени преди около 2 седмици на кабинета. Част от тях бяха разпространени от администрацията, но не и критиката 
за кривите сметки. 
 “За България са допустими 7,472 млрд. евро от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и 
Европейския социален фонд, но в таблица са представени общо 6,825 млрд. евро, което е със 647 млн. по-малко”, пише в 
писмото от Брюксел, с което “Труд” разполага. В представеното от правителството разпределение се сочи обща сума от 
6,257 млрд. евро. 
Още преди месеци беше ясно, че кабинетът разпределя по-малко пари от одобрените от Брюксел. Така средствата по 
някои европрограми се оказаха по-малко от бюджета на сегашните, а за намалението беше обвинено правителството на 
ГЕРБ, което договори парите за следващите 7 години. Впоследствие ЕК обясни, че сумата за България е над 7 млрд. евро. 
Вицепремиерът Зинаида Златанова обясни разминаването с това, че в парите по програмите не е включен резервът от 
5%, който се дава само при добро изпълнение. Не влизали и парите за младежка безработица, храна за бедните и 
фондът за инфраструктура “Свързана Европа”. 
Вероятно обаче сега ще се наложи кабинетът да преразпределя сумите. Още повече, че ЕК смята, че парите за транспорт, 
наука, иновации, малки и средни предприятия и нисковъглеродна икономика са малко. Недостатъчно били и средствата 
за пазар на труда и образование. 
ЕК има и забележки към разпределението на средствата за селските райони и рибарство. 
Може да се забавят парите от Брюксел за 5 сектора  
Европарите за 5 сектора в периода 2014-2020 г. може да се забавят, тъй като България няма да успее да изпълни 
предварителните условия, поставени от Европейската комисия в тези области. Според Брюксел отсега е ясно, че ще се 
забави изпълнението на изискванията в сферите на здравеопазването, водите, информационните и комуникационните 
технологии, научните изследвания и иновациите, транспорта. Това става ясно от бележките на комисията по 
споразумението за партньорство, изготвено от кабинета “Орешарски”. 
Според европравилата за новия програмен период (2014 - 2020 г.), ако условията за някой сектор на са факт до началото 
му, европари за него няма да се отпускат, дори и оперативната програма, от която се финансира, да е одобрена от ЕК. За 
да се изпълнят условията в тези сектори, е нужно приемането на ясни стратегии в секторите, по-добър анализ на нуждите 
и прецизиране на финансирането. 
Комисията отбелязва, че в представеното  споразумение липсват ясни приоритети за финансиране, което пък ще доведе 
до неефективно използване на европарите. 
Много проблеми при търговете  
Правителството трябва да обърне повече внимание на проблемите с обществените поръчки и да предприеме мерки за 
тяхното преодоляване, препоръчва ЕК в бележките си към споразумението за партньорство. 
Сред слабостите са честите промени на Закона за обществените поръчки “заедно със сложната правна и регулаторна 
среда”. Възможността договорите с изпълнителите да се променят след подписването им е посочена като несъответствие 
с европравилата. 
Проблем според комисията са прекалено тромавите процедури по обжалване в Комисията за защита на конкуренцията и 
във Върховния административен съд, които поставят под риск изпълнението на европроекти. 
Трябва да се обърне внимание и на общините, които нямат достатъчен капацитет да се справят със сложни търгове за 
много пари. 
 


