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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Вестник Стандарт 
 
√ "Стандарт" с номинация за приз "Икономика на светло" 
София. Вестник "Стандарт" е сред номинираните за наградите "Икономика на светло" - 2013 г. Вече започна процедурата 
по гласуване, чрез която ще бъдат определени победителите в първото издание на конкурса за награди "Икономика на 
светло". 
Предпочитанията си към номинираните в три категории участници ще дадат 100-те членове на експертно жури, в което 
влизат изявени личности от областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, политиката и медиите. 
Вестник "Стандарт" е номиниран в категорията журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи 
към нетърпимост към неформалната икономика. 
Номинацията на вестник "Стандарт" е за обективно отразяване на неформалните практики и борбата със сивата 
икономика. Основан през 1992 г., още с първите си броеве "Стандарт" заема водещи позиции на вестникарския пазар. 
Информационна агенция standartnews.com e авторитетен източник на актуална информация, посочват организаторите. 
Екипът на "Стандарт" активно участва в борбата с неформалната икономика чрез широкото медийно отразяване - за 2013 
г. са публикувани редица статии, уличаващи вредите от сивите практики и показващи добри примери за борбата със 
сивата икономика. Номинациите са определени чрез обществена анкета. Другите две категории в конкурса са за 
нормативен акт или административна практика, които ограничават сивата икономика, и за личност или организация, 
допринесла за ограничаване на сивата икономика. Резултатите ще бъдат оповестени на специална церемония на 24 юни. 
 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Износът на текстил и облекло догонва предкризисните нива 
Експортът е достигнал 1.8 млрд. евро през миналата година 
Производителите на текстил и облекло отчитат експорт за 1.8 млрд. евро през 2013 г. Това е най-високата стойност на 
износа след 2007 г. и повишение от 7% в сравнение с предходната година. Това съобщиха от Българската асоциация на 
производителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ). 
Предимства 
Отчетените резултати се доближават до тези от най-силните години за сектора преди кризата. Обяснението за тази 
положителна тенденция е във възстановените европейски пазари и в продължаващото засилено търсене на 
производствени мощности в Югоизточна Европа – резултат от отлива на възложители на поръчки от Азия и Северна 
Африка. По данни на асоциацията ръст се наблюдава и в оборотите на фирмите, където увеличението спрямо 2012 г. е с 
близо 10% - най-високото в следкризисния период. Тази положителна тенденция се запазва и в първите три месеца на 
2014 г., уточняват от БАПИОТ. 
Увеличава се и търсенето на облекло на вътрешния пазар. Продажбите на дребно през миналата година са нараснали с 
25% в сравнение с 2010 г. и с 13% спрямо предходната година. Все още обаче вътрешният пазар не е определящ за 
българското производство на облекло – известно е, че 90% от продукцията е предназначена за страните от ЕС. 
Географското положение на страната ни, модерните машини, технологичните възможности плюс гъвкавостта на 
шивашките предприятия правят България предпочитан партньор за модни компании от Италия, Франция, Германия и др. 
Страната ни запазва своята конкурентоспособност и заради ниските работни заплати, и заради изградения имидж за 
добро качество. Тези фактори са особено важни при поръчка на по-малки серии елитни маркови облекла. 
Заетост 
Заетите в сектора са 110 хил., което го превръща във втория най-голям работодател след държавната администрация. 
Данните на БАПИОТ обаче показват, че през миналата година работещите в бранша са намалели с 2%. Основната 
причина за това е липсата на работна ръка, въпреки че компаниите изпитват силна нужда от кадри. Собственици на 
шивашки фирми твърдят, че имат достатъчно клиенти, но нямат обучени хора. "Компаниите инвестираха в енергийна 
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ефективност, в подобряване условията на труд, в квалификация на персонала и налагане на стандарти за професионално 
обучение. Въпреки това кризата с кадрите в бранша се задълбочава и това ни спира да се развиваме", обобщава Радина 
Банкова, председател на Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил. 
Браншовата организация е инициатор на промени в областта на трудовото законодателство и настоява за облекчаване на 
процедурите при полагане на извънреден труд, за промени в професионалното образование, които да улесняват 
придобиването на професионални умения с участие в производствения процес, за облекчаване на процедурите за 
назначаване на бежанци. 
7% е ръстът на износа на производителите на текстил и облекло през 2013 г. 
13% са нараснали продажбите на дребно. 
10% са нараснали оборотите на компаниите от сектора. 
 
√ МВФ предупреждава за нов ипотечен балон 
Според институцията ускоряването в цените на жилищата заплашва икономическата стабилност 
Страните по света трябва да се обединят, за да ограничат риска от нова разрушителна ипотечна криза, предупреждава 
Международният валутен фонд (МВФ). В сряда институцията публикува данни, от които става ясно, че в много държави 
цените на жилищните имоти са доста над средните си исторически стойности, пише Financial Times. 
Повторение на грешките 
Предупреждението на МВФ е сигнал за това, че ускорението в цените на жилищата в световен мащаб от вече високи 
равнища се превръща в една от основните заплахи за икономическата стабилност на фона на ограничения прогрес на 
страните в удържането им под контрол. 
По думите на заместник управляващия директор на институцията Мин Жу средствата за ограничаването на имотните 
балони "все още се разработват", но това "не трябва да бъде оправдание за бездействие". В изявление пред Bundesbank 
миналата седмица, което беше публикувано тази сряда, Жу посочва, че "цените на жилищата остават доста над 
историческите им средни стойности в повечето страни" в сравнение с равнищата на приходите и на наемите. "Такъв е 
например случаят в Австралия, Белгия, Канада, Норвегия и Швеция", посочва той. 
В периода след глобалната рецесия централните банки по света намалиха лихвените проценти до рекордно ниски 
равнища и това изстреля цените на имотите до ниво, което според МВФ представлява значителен риск за икономиките. 
Изготвяният от институцията нов глобален индекс на цените на жилищата показва ново ускоряване, като цените са се 
повишили с 3.1% спрямо равнището си отпреди година. Темповете на нарастване са най-бързи в развиващите се пазари, 
като ръстът е с над 10% на годишна база във Филипините, с 9% в Китай и със 7% в Бразилия. 
Нови мерки срещу балона 
"В някои случаи цените на жилищата се възстановяват след осезаема корекция в периода на голямата рецесия", 
отбелязва Жу. В други случаи цените на жилищата продължават възходящата си посока, след като преминаха през леки 
корекции", допълва той. 
Най-осезаем беше спадът в периферните страни от еврозоната – със 7% на годишна база в Гърция, с 6.6% в Италия и с 5% 
в Испания, пише WSJ. 
Според мениджъра, въпреки че средствата за контролирането на цените на жилищата са нови, страните трябва да 
започнат да ги използват незабавно. Като възможности Жу посочва въвеждането на ограничения за ипотечното 
кредитиране, които да са обвързани със стойността на имотите и приходите на кредитополучателите, по-високи 
капиталови изисквания за банките, които отпускат рискови заеми, както и данъчно облагане, с което да се намали 
чуждестранното търсене на инвестиционни имоти. 
 
√ Индустриалното производство в еврозоната се засилва 
Данните за април показват двоен на очаквания растеж 
Индустриалният сектор в еврозоната е отбелязал двойно по-висок ръст от очакваното на месечна база през април 
благодарение на производството на енергия и нетрайни стоки, показват последните данни на Евростат. Статистиката 
дава надежди за по-стабилен икономически растеж през второто тримесечие. 
Индустриалното производство в региона е нараснало с 0.8% през четвъртия месец на годината, след като според 
ревизираните данни се е свило с 0.4% през март. Анализаторите, анкетирани от Reuters, очакваха повишение с 0.4%. В 
сравнение със същия месец на миналата година повишението е 1.4% спрямо едва 0.2% през март. 
Икономическо възстановяване 
"Това е добро възстановяване. Комбинирано с все още солидните показатели на икономическото доверие, 
индустриалната статистика подсилва прогнозите за засилване на растежа през второто тримесечие", коментира Карстен 
Брзески, икономист от ING. Последните статистики също така показаха добър ръст на продажбите на дребно и 
възстановяване на поръчките за германската индустрия. "Второто тримесечие се оформя като по-силно от първото. 
Прогнозираме ръст на БВП от 0.4% на тримесечна база", отбелязва Евелин Херман, икономист в BNP Paribas. През 
първите три месеца на годината БВП на валутния съюз нарасна едва с 0.2%, което беше двойно по-малко от очакваното. 
Причина за това беше свиването на икономиките на Холандия и Италия, както и стагнацията във Франция. 
Повишението на производството е най-силното от пет месеца и е движено основно от 2.5-процентния ръст на 
производството на енергия, както и 2.1% увеличение при нетрайните потребителски стоки. Производството на 
капиталови стоки е единственото, отчитащо свиване през април – с 0.1% на месечна база. 
Излизане от кризата 
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Възстановяването е особено осезаемо в периферните членки на еврозоната, които бяха в центъра на дълговата криза. 
Индустриалното производство в Португалия, която излезе от международната спасителна програма през май, е 
нараснало с рекордните 6.7%. Испания отчита най-бързия ръст на месечна база на индустрията от август 2012 г., а 
Ирландия – най-голямото повишение на годишна база от ноември 2010 г. Производството във втората и третата по 
големина икономики в региона Франция и Италия също се е върнало към растеж през април. Единствените страни, в 
които е регистрирано свиване, са Финландия и Малта. 
Индустрията във водещата европейска икономика Германия обаче е нараснала с 0.2%, което е по-малко от очакваното. 
Според германското икономическо министерство това се дължи на по-слабото от обикновено пролетно възстановяване 
на фона на меката зима в страната. 
 
Вестник Монитор 
 
√ При изчисляване на налога според сметката за вода: Такса смет скача двойно 
Семейство трябва да отделя по 200 лв. годишно за боклука, самотните - по 45 лв. 
Двойно по-висока такса смет ще плащат столичани, ако налогът им се обвърже с фактурата за вода. Това е едно от трите 
предложенията на Министерството на финансите за изготвянето на новата методология за налога, която трябва да се 
приеме от януари 2015 г. Данъчната секира ще засегне най вече три и четиричленните семейства, докато при 
пенсионерите и хората, които ползват по-малко питейна течност, може да има дори намаление. 
Според сметките на столичното кметството за всеки изразходван кубик топла или студена вода ще ни начисляват по 1,86 
лв. При условие, че едно четиричленно семейство хаби по 10 кубика месечно, ще се бръкне с 218 лв. за такса смет на 
година. Сега за панелка от 60 квадрата в „Дружба” се плащат 85 лв. за боклук, т.е скокът е със 113 лв. 
Самотните хора или 
тези, които пестят вода, ще плащат по-малко за такса смет 
Така, ако една баба, живее в същото жилище в „Дружба”, но ползва по два кубика на месец, тя ще дава за боклук 43,68 
лв. Това е с 40 лв. по-малко от сегашния й налог. При бабите в центъра обаче намалението ще бъде цели пет пъти. 
„Ако изберем тази методология, увеличението 88% от приходите ни от такса смет  ще са от гражданите”, обясни зам.- 
кметът по финанси Дончо Барбалов. За сравнение - сега фирмите плащат по-голямата част.   
Другият вариант за определяне на таксата е чрез измерване на индивидуалното количество изхвърлени отпадъци чрез 
обема на съдовете (контейнери, кофи, торбички) или със стикери, които се лепят върху торбите. Според кметовете обаче 
има голям риск боклукът да се изхвърля до контейнера или в кофата на съседния блок. 
Министерството на финансите предлага и други варианти, например на глава от населението на дадена община. Така 
количеството депониран битов отпадък ще се разделя на броя на жителите в населеното място. Ако се използва тази 
формула, в столицата се пада по 77 лв. на човек, или едно четиричленно семейство ще трябва да плаща за панелка в 
„Люлин” 308 лв., или с 223 лв. повече. 
Всеки кмет ще може да избира 
тези варианти, които са 
най-приложими 
за общината му, предлагат от финансовото министерство. 
„Трябва да продължим да работим методологията за изчислението таксата за битови отпадъци”, обясни Барбалов. Той е 
категоричен, че на общините трябва да им се даде експериментален срок, през които да се тестват новите правила и да 
се разясни на хората. 
 
Вестник Преса 
 
√ Програмата за селските райони в ЕК до края на юни 
Земеделци твърдят, че обсъжданията на новите правила са формални 
Програмата за развитие на селските райони ще бъде внесена до края на юни в Европейската комисия. Днес последният 
вариант ще бъде представен пред обществеността. Вече три пъти проектът е пращан в Брюксел и са нанесени всички 
корекции. 
В аграрното ведомство обмислят да се прехвърлят 30 – 40 млн. евро от Гаранционния фонд и със средствата да се 
финансират проекти за модернизация на стопанства, защото ресурсът не е достатъчен. Това съобщи Светлана 
Александрова, шеф на Дирекция „Развитие на селските райони“ в земеделското министерство. Тъй като е необходимо 
одобрение от Брюксел, това не може да се случи преди края на юли. Проектите обаче трябва реално да се изпълнят до 
средата на следващата година, което вече е доста съмнително. 
„При фиктивното обществено обсъждане на проекта на бъдещата Програма за развитие на селските райони не се 
отразяват становищата и рационалните предложения на неправителствените земеделски организации“. Това се казва в 
писмо на Националната асоциация на зърнопроизводителите, изпратено до председателя на парламента, президента, 
премиера и аграрния министър.   
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Вестник Класа 
 
√ За десети пореден месец НСИ отчита дефлация 
Националната статистика отчете дефлация от 0,5 на сто. По данни на статистиката, за година стоките и услугите са 
поевтинели средно с 2 на сто. 
Инфлация в България през май се понижи за десети пореден месец, задълбочавайки дефлационните тенденции в 
страната, показват данните на НСИ. 
Индексът на потребителските цени (CPI) на България се понижи през май 2014-а година с 0,5% на месечна база след 
повишение с 0,3% през април (първо повишение на месечната инфлация в нашата страна от края на миналата година). 
Инфлацията от началото на годината (май 2014-а спрямо декември 2013-а) се понижи с 1,0%, докато на годишна база 
индексът на потребителските цени през април се понижи с 2,0% (спрямо май 2013-а) след спад с 1,6% през предишния 
месец. Това означава, че българската икономика се намира в дефлация за десети пореден месец (от август миналата 
година насам). 
Средногодишната инфлация за периода от юни 2013-а до май 2014-а се понижи с 1,2% спрямо периода юни 2012-а/май 
2013-а, показват днешните данни на НСИ. 
Цените на хранителните продукти и на безалкохолните напитки се понижиха през май с 1,0% спрямо април, докато 
цените на алкохолните напитки и на тютюневите изделия остават на равнището от миналия месец. 
Слабо повишение с 0,1% отбелязаха цените на облекло и обувки през май спрямо април, докато цените на жилища 
(наеми, текущ ремонт и поддържане), вода, електроенергия, газ и други горива останаха на равнището от предходния 
месец. 
Понижение с 0,7% на месечна база имаше и в транспортните цени, цените в здравеопазването се увеличиха с 0,1%, 
докато цените в сектора на съобщенията се понижиха с 1,9%, показват априлските данни на НСИ. 
Хармонизираната инфлация (HICP индекса) на България през май 2014-а година се понижи с 0,5% на месечна база след 
повишение с 0,2% през април, докато на годишна база отбеляза спад от 1,8% (спрямо май 2013-а) след понижение с 1,3% 
през предходния месец на годината. 


