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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Българска национална телевизия 
 
√ За очакванията на работодателите и синдикатите от новия кабинет. И кои са спешните мерки, които трябва да 
предприеме 
Една трета от хората гласуваха за опозицията в предишния парламент, една трета – за предишните управляващи, една 
трета не подкрепиха нито едните, нито другите. С това хората казаха, че искат по-представително управление, каза в 
“Денят започва” председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев в коментара си за изборните 
резултати. 
Важно е политиците правилно да разчетат този вот заради неотложните задачи пред държава, чието разрешаване 
изисква по-широко политическо съгласие – актуализация на бюджета, формиране на бюджет за следващата година, 
спешни мерки за проблемите в енергетиката, добави той. 
Според президента на КТ “Подкрепа” – д-р Константин Тренчев, “по-голямата част от хората гласуваха срещу всички, 
негласувайки”. “Политическата нестабилност в България има изключително негативно влияние, за разлика от други 
страни, където демократичният процес се е напаснал и върви от години. Една Белгия изкара почти две години без 
правителство, една Италия изкара година. При нас, за съжаление, първо има огромни проблеми, второто, което най-
лошото – тези проблеми могат да бъдат решени само политически. Когато е настабилна ситуацията в политическото 
пространство, няма кой да ги реши”, продължи коментара си синдикалистът. За д-р Тренчев особено опасни са три 
проблема – енергетиката, финансите и газта. 
 
Българско национално радио 
 
√ Васил Велев: Съществуващите проблеми не позволяват дълги преговори за нов кабинет 
Проблемите, които съществуват, не позволяват много дълги преговори за съставяне на нов кабинет. Има ред неотложни 
задачи, които трябва да се решат от действащ парламент и избрано от него правителство. 
Това каза в предаването "12+3" по "Хоризонт" председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. Той 
коментира, че политиците са длъжни да постигнат съгласие за реформи и възстановяване на бюджетната и финансовата 
дисциплина. 
В момента имаме следната ситуация: 1/3 подкрепиха опозицията в досегашния парламент, 1/3 подкрепиха 
управляващите и 1/3 гласуваха против едните и против другите. А пък 1/2 изобщо не гласуваха. Тоест, очевидно 
избирателят търси едно по-широко представителство – едно управление, базирано на по-широка подкрепа. 
До 30-и октомври трябва да бъде внесен проектобюджетът за 2015-а г., напомни Велев. Той е на мнение, че това трябва 
да бъде извършено едновременно с актуализацията на настоящия бюджет, но не с обсъжданите от служебния кабинет 
параметри. 
Проблемът с КТБ не е просто проблем с една банка. Той е системен проблем. Ако не се реши в обозримо бъдеще, има 
риск да пострада цялата система – не само банковия, но и небанковия финансов сектор. Това е важен, спешен проблем 
за решаване. Друг такъв е дисбалансите в енергетиката. Трети са скъпите и големи енергийни проекти, които в момента 
са на кръстопът. 
Вече усещаме и косвените въздействия на кризата в Украйна – освен спада на износа ни към Русия се наблюдава и спад в 
износа ни към Западна Европа, което допълнително забавя растежа на икономиката ни, допълни той. 
 
investor.bg 
 
√ Синдикати и работодатели призоваха за бързо сформиране на стабилен кабинет 
Актуализацията на бюджета, реформите в енергетиката и решение на казуса КТБ се сочат като неотложни задачи 
Синдикати и работодатели призоваха за бързото сформиране на стабилен кабинет, защото ако политиците се забавят, в 
икономиката могат да настъпят необратими процеси. Около това се обединиха лидерът на КТ “Подкрепа” Константин 
Тренчев и председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев в ефира на БНТ. 
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Актуализацията на държавния бюджет за тази година, реформите в енергетиката и решение на казуса с КТБ са 
неотложните задачи, на които трябва възможно най-скоро да бъде намерено решение. Пенсионната система, БДЖ, 
здравеопазването са други належащи проблеми, според тях. 
За да се свърши всичко това, страната има нужда от стабилен кабинет, смятат представителите на бизнеса и 
профсъюзите. 
Те застъпиха общата позиция, че е важно политиците правилно да разчетат резултатите от вота заради посочените 
неотложни задачи пред държава. Важно е и тяхното разрешаване да се постигне с цената на по-широко политическо 
съгласие. 
„Трябва много бързо да се разбере кой кара влака и какви решения се вземат. Липсата на машинист в локомотива е 
добро оправдание – няма кой да взима решения“, коментира лидерът на КТ „Подкрепа“. 
Ако политиците не се обединят на масата за преговори, според Тренчев, може да се стигне до задълбочаване на кризата 
в страната. Той допусна, че в края на годината отново може да има неизплатени заплати в някои сектори. „Боя се, че 
може да станат процеси, които са неуправляеми. Може би ще има някъде неизплащане на заплати“, каза синдикалистът. 
Предсрочните избори и нестабилната политическа атмосфера влошават и показателите на бизнеса у нас, 
предупреждават работодатели. 
Васил Велев посочи, че има спад на месечна и на годишна база в промишлеността и строителството. А заложеното 
увеличение на външния дълг и планираният бюджетен дефицит от служебното правителство крият риск за  икономиката. 
Много е вероятно държавата да изгуби и кредитния си рейтинг, да стане трудно рефинансирането на дълга, коментира 
той. По негово мнение не може да се вземат заеми и да се харчат за текущи разходи, а не за инвестиции. 
Трябва да се укрепи бюджетната и финансовата дисциплина. В момента пътят по който сме тръгнали не вещае добър 
изход, каза Велев. 
 „Политиците са длъжни да се разберат и да сформират по-представително управление, което да се опре на по широка 
подкрепа за да провежда необходимите реформи... Нищо добро не ни чака при една политическа нестабилност. Това не 
е добър сигнал за нови инвестиции“, каза Велев. 
Той допълни, че не трябва да се забравят и неблагоприятните външни фактори – кризата в Украйна, която е фактор, 
ограничаващ ръста на европейската икономика. 
За Велев всичко това изисква изработване на позиция, която да бъде подкрепена от широк кръг представители на 
интереси в страната. 
За да се стабилизира обстановката в държавата, новият кабинет трябва издържи най-малко две години, смятат 
представителите на синдикалната и работодателската организация. 
 
darikfinance.bg    
 
√ Велев: Не могат да се взимат до безкрай заеми 
Трябва да се укрепи бюджетната и финансова дисциплина. В момента по пътя, който сме тръгнали, не вещае добър 
изход. Това заяви Васил Велев, председателят на Асоциацията на индустриалния капитал. 
Той коментира по БНТ перспективите за развитие пред България през идните няколко месеца. 
"При това увеличение на външния дълг, което се планира, при този бюджетен дефицит, който се планира от служебното 
правителство на Близнашки, ако това се случи, е много вероятно държавата да изгуби инвестиционния си кредитен 
рейтинг. Много е вероятно да се оскъпи кредитът, да стане трудно рефинансирането на дълга", прогнозира Васил Велев. 
Той изрази своето несъгласие с предлаганата актуализация на държавния бюджет. "Не могат да се взимат до безкрай 
заеми, които да се харчат не за инвестиции, а за текущи разходи", подчерта Велев и добави: "Това вече наистина 
наподобява гръцкия сценарий". 
Правителството на служебния премиер Георги Близнашки по поръчение на президента Росен Плевнелиев реши да 
предложи актуализация на държавния бюджет, която предвижда взимането на нов заем в размер на 4,5 милиарда лева 
и увеличаване на дефицита много над допустимите от Европейската комисия 3%. Предполага се, че актуализацията ще 
бъде приета от новото Народно събрание, което се състави след изборите на 5 октомври. Първият опит за промяна на 
параметрите на бюджета беше направен през последните дни на предишното 42 НС от депутатите на ГЕРБ и ДПС. В 
крайна сметка Бойко Борисов, който най-силно настояваше за актуализацията, изненадващо оттегли своето искане. 
Повечето икономисти както през лятото, така и сега остро критикуват някои аспекти на предлаганата промяна на 
бюджета. Според тях искането за теглене на нов заем не е наложително, а е по-скоро за "разкош". Те посочват, че във 
фискалния резерв страната ни разполага към края на август със сумата от 8,9 милиарда лева. Тя е напълно достатъчна, за 
да се посрещнат плащанията по външния дълг от септември до януари-февруари следващата година. 
 
econ.bg   
 
√ Васил Велев: Ако скоро не се реши проблемът с КТБ, има риск за цялата система 
Това е неотложен проблем, наред с дисбалансите в енергетиката и големите енергийни проекти, смята 
председателят на АИК 
Проблемът с Корпоративна търговска банка (КТБ) не е просто проблем с една банка. Той е системен проблем. Ако не се 
реши в обозримо бъдеще, има риск да пострада цялата система – не само банковия, но и небанковия финансов сектор. 
Това заяви пред БНР председателят на Асоциацията на индустриалния капитал (АИК) Васил Велев. 
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По думите му това е един от най-важните проблеми в държавата. Според него ако се стигне до нови парламентарни 
избори, икономическата обстановка ще се влоши драстично, тъй като няма да може да бъде решен проблемът с КТБ а 
това ще рефлектира на банковата и финансова система. 
„Друг такъв е дисбалансите в енергетиката. Трети са скъпите и големи енергийни проекти, които в момента са на 
кръстопът.“, каза още Велев. 
До 30-и октомври трябва да бъде внесен проектобюджетът за 2015-а г., напомни Велев. Той е на мнение, че това трябва 
да бъде извършено едновременно с актуализацията на настоящия бюджет, но не с обсъжданите от служебния кабинет 
параметри. 
„С тези параметри рискуваме да се отдалечим от евроозоната, рискуваме кредитния рейтинг, лихвените равнища и 
изобщо възможностите за финансиране на държавния дълг“, заяви още Велев. 
Вече усещаме и косвените въздействия на кризата в Украйна – освен спада на износа ни към Русия се наблюдава и спад в 
износа ни към Западна Европа, което допълнително забавя растежа на икономиката ни, допълни той. 
Велев коментира, че политиците са длъжни да постигнат съгласие за реформи и възстановяване на бюджетната и 
финансовата дисциплина. 
В момента имаме следната ситуация: 1/3 подкрепиха опозицията в досегашния парламент, 1/3 подкрепиха 
управляващите и 1/3 гласуваха против едните и против другите. А пък 1/2 изобщо не гласуваха. Тоест, очевидно 
избирателят търси едно по-широко представителство – едно управление, базирано на по-широка подкрепа. 
 
dariknews.bg   
 
√ Велев: Не могат да се взимат до безкрай заеми 
Трябва да се укрепи бюджетната и финансова дисциплина. В момента по пътя, който сме тръгнали, не вещае добър 
изход, заяви Васил Велев, председателят на Асоциацията на индустриалния капитал. 
Той коментира по БНТ перспективите за развитие пред България през идните няколко месеца. 
"При това увеличение на външния дълг, което се планира, при този бюджетен дефицит, който се планира от служебното 
правителство на Близнашки, ако това се случи, е много вероятно държавата да изгуби инвестиционния си кредитен 
рейтинг. Много е вероятно да се оскъпи кредитът, да стане трудно рефинансирането на дълга", прогнозира Васил Велев, 
цитиран от БГНЕС. 
Той изрази своето несъгласие с предлаганата актуализация на държавния бюджет. "Не могат да се взимат до безкрай 
заеми, които да се харчат не за инвестиции, а за текущи разходи", подчерта Велев и добави: "Това вече наистина 
наподобява гръцкия сценарий". 
Слежубният кабинет предложи актуализация на държавния бюджет, която предвижда взимането на нов заем в размер 
на 4,5 милиарда лева и увеличаване на дефицита над допустимите от Европейската комисия 3%. 
 
fakti.bg  
 
√ Васил Велев: Заеми до безкрай наподобява гръцкия сценарий 
Не могат да се взимат до безкрай заеми, които да се харчат не за инвестиции, а за текущи разходи, обясни той  
Трябва да се укрепи бюджетната и финансова дисциплина. В момента по пътя, който сме тръгнали, не вещае добър 
изход, заяви Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал пред БНТ. 
"При това увеличение на външния дълг, което се планира, при този бюджетен дефицит, който се планира от служебното 
правителство на Близнашки, ако това се случи, е много вероятно държавата да изгуби инвестиционния си кредитен 
рейтинг. Много е вероятно да се оскъпи кредитът, да стане трудно рефинансирането на дълга", прогнозира Велев. 
Той изрази несъгласието си с предлаганата актуализация на държавния бюджет: 
"Не могат да се взимат до безкрай заеми, които да се харчат не за инвестиции, а за текущи разходи", заяви Васил Велев и 
добави: "Това вече наистина наподобява гръцкия сценарий". 
 
news.bg  
 
√ Заеми до безкрай наподобяват гръцкия сценарий, предупреди бизнесът  
Не могат да се взимат до безкрай заеми, които да се харчат не за инвестиции, а за текущи разходи. Това вече наистина 
наподобява гръцкия сценарий. Това заяви пред БНТ председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил 
Велев. Той изрази несъгласието си с предлаганата актуализация на държавния бюджет. 
Велев е категоричен, че трябва да се укрепи бюджетната и финансова дисциплина. Пътят, по който сме тръгнали, не 
вещае добър изход, коментира Велев. По думите му при планираното увеличение на външния дълг и бюджетния 
дефицит е много вероятно държавата да изгуби инвестиционния и кредитен рейтинг. Васил Велев прогнозира, че е много 
вероятно да се оскъпи кредитът и рефинансирането на дълга да стане много трудно. 
Синдикати и работодатели призоваха за бързото сформиране на стабилен кабинет. Те предупредиха, че ако политиците 
се забавят, в икономиката могат за настъпят необратими процеси. 
Според председателя на КТ „Подкрепа" Константин Тренчев в края на годината отново може да има неизплатени заплати 
в някои сектори. Той призова възможно най-скоро да се вземе политическо решение относно актуализацията на 
държавния бюджет. 
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√ Велев: Цялата система ще пострада, ако не се реши проблемът с КТБ 
Това е неотложен проблем, наред с дисбалансите в енергетиката и големите енергийни проекти, смята 
председателят на АИК  
Ако проблемът с Корпоративна търговска банка (КТБ) не се реши в обзоримо бъдеще, има риск да пострада цялата 
система – не само банковия, но и небанковия финансов сектор. Това заяви пред БНР председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал (АИК) Васил Велев. 
"Проблемът с КТБ не е просто проблем с една банка. Той е системен проблем", коментира той. 
Според него това е един от най-важните проблеми в държавата. Велев смята, че ако се стигне до нови парламентарни 
избори, икономическата обстановка ще се влоши драстично, тъй като няма да може да бъде решен проблемът с КТБ, а 
това ще рефлектира на банковата и финансова система. 
"Друг сериозен проблем е дисбалансите в енергетиката. Трети са скъпите и големи енергийни проекти, които в момента 
са на кръстопът.", каза още Велев. 
До 30-и октомври трябва да бъде внесен проектобюджетът за 2015-а г., напомни той. Според него това трябва да бъде 
извършено едновременно с актуализацията на настоящия бюджет, но не с обсъжданите от служебния кабинет 
параметри. 
"С тези параметри рискуваме да се отдалечим от евроозоната, рискуваме кредитния рейтинг, лихвените равнища и 
изобщо възможностите за финансиране на държавния дълг", заяви още Велев. 
Той подчерта, че вече се усещат и косвените въздействия на кризата в Украйна – освен спада на износа ни към Русия се 
наблюдава и спад в износа ни към Западна Европа, което допълнително забавя растежа на икономиката ни. 
Велев коментира, че политиците са длъжни да постигнат съгласие за реформи и възстановяване на бюджетната и 
финансовата дисциплина. 
"В момента имаме следната ситуация: 1/3 подкрепиха опозицията в досегашния парламент, 1/3 подкрепиха 
управляващите и 1/3 гласуваха против едните и против другите. А пък 1/2 изобщо не гласуваха. Тоест, очевидно 
избирателят търси едно по-широко представителство – едно управление, базирано на по-широка подкрепа.", коментира 
той. 
 
3e-news.net     
 
√ Проблемите с КТБ и енергетиката трябва спешно да бъдат решени 
Бизнесът е против държавата да вземе нов кредит, обясни Васил Велев  
В момента в България има няколко проблема, които са до точката на необратимост. Единият е енергетиката, а другият е 
КТБ. Това заяви президентът на КТ „Подкрепа“ Константин Тренчев пред БНТ. Той коментира наболелите проблеми на 
икономиката у нас като в разговора участваше и председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
Васил Велев. И синдикати и бизнес нееднократно са настоявали по-бързо да бъде разрешен проблемът с КТБ, за да може 
бизнесът и хората да имат достъп до средствата си. От Европейската комисия също настояха, че трябва да се даде достъп 
на хората до депозитите им. Достъп може да има само за гарантираните средства до 196 хил. лева. Заради неспазването 
на еврорегламентите обаче ЕК започна наказателна процедура срещу страната ни. В същото време от бизнеса са 
категорични, че страната ни ще претърпи загуби за милиарди ако КТБ бъде обявена във фалит. 
„Трябва много бързо да се разбере кой кара влака и какви решения се вземат. Липсата на машинист е добро оправдание 
– няма кой да взима решения. Да, но проблемите стават все по-големи“, категоричен бе Тренчев. Той има притеснения, 
част от процесите в страната могат да станат неуправляеми. Може би ще има някъде неизплащане на заплати, смята още 
синдикалистът. 
Двамата се обединиха около мнението, че в настоящата ситуацията политиците са длъжни да се разберат и възможно 
най-бързо да се сформира новото правителство. "Хората наказаха всички, като не гласуваха“, смята още Тренчев. Ако 
политиците не се разберат ще се стигне до момент, в които политическата нестабилност ще е пагубна за България, смята 
той. 
"Проблемите в здравеопазването, пенсионната реформа също не търпят отлагане. Напоследък прави впечатление, че 
синдикати и бизнес разговаряме много и имаме общо мнение. Това се дължи на факта, че бъдещото на държавата е 
поставено на карта. Нещата са много тежки. Аз мисля, че политиците ще се опитат да направят нещо. Тези хора трябва да 
знаят, че има мярка във всичко, дори и в плюенето. До вчера се плюха като диваци, а днес трябва да седнат да 
преговарят и да управляват заедно. Нещо не върви", заяви още Тренчев. "За съжаление не виждам стабилност. 
Политиците трябва да надмогнат егото си, иначе не ни чака нищо добро", смята още Тренчев. 
Резултатите от изборния ден показват, че е има много важни проблеми за решаване, които изискват съгласие. „Тези 
проблеми не могат да бъдат решени в условията на конфронтация“, заяви и Васил Велев. Според него в момента в 
България има нужда да се укрепи бюджетната дисциплина, защото пътя, по който сме тръгнали не вещае нищо добро. 
Той се обяви категорично против взимането на нов дълг от 4,5 млрд. лева. В момента служебното правителство планира 
изтеглянето на заем, с който бюджетния дефицит ще достигне 4,5%. Това е значително над ограниченията от 3%, които 
Европа ни е наложила да спазваме по отношение на разходите. 
Ако бъде взет нов заем е много вероятно държавата да изгуби инвестиционния си кредитен рейтинг. Много е вероятно 
да се оскъпи кредитът, да стане трудно рефинансирането на дълга", смята още Велев. 
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Той изрази своето несъгласие с предлаганата актуализация на държавния бюджет. "Не могат да се взимат до безкрай 
заеми, които да се харчат не за инвестиции, а за текущи разходи". Така е напълно възможно скоро страната ни да влезе в 
„гръцки сценарий“, смята експертът. 
 
faktor.bg   
 
√ Бизнесът алармира: Заеми безкрай са капан, близък до гръцкия вариант 
Д-р Тренчев пък призова да се вземе политическо решение за актуализация на бюджета 
Не могат да се взимат до безкрай заеми, които да се харчат не за инвестиции, а за текущи разходи. Това вече наистина 
наподобява гръцкия сценарий. Това заяви пред БНТ председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил 
Велев.  
Той изрази несъгласието си с предлаганата актуализация на държавния бюджет. Велев е категоричен, че трябва да се 
укрепи бюджетната и финансова дисциплина. Пътят, по който сме тръгнали, не вещае добър изход, коментира Велев. По 
думите му при планираното увеличение на външния дълг и бюджетния дефицит е много вероятно държавата да изгуби 
инвестиционния и кредитен рейтинг. Васил Велев прогнозира, че е много вероятно да се оскъпи кредитът и 
рефинансирането на дълга да стане много трудно. 
Синдикати и работодатели призоваха за бързото сформиране на стабилен кабинет. Те предупредиха, че ако политиците 
се забавят, в икономиката могат за настъпят необратими процеси. 
Според председателя на КТ „Подкрепа" Константин Тренчев в края на годината отново може да има неизплатени заплати 
в някои сектори. Той призова възможно най-скоро да се вземе политическо решение относно актуализацията на 
държавния бюджет. 
 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Износът към основните европейски партньори намалява 
Експортът на български стоки в посока Германия, Франция, Италия и Гърция се е свил към края на юли, показват 
данните на НСИ 
Износът на България към основните й търговски партньори в Европейския съюз (ЕС) намалява. Това показват данните на 
Националния статистически институт (НСИ) за юли. Общо стойността на експорта за държавите от ЕС се увеличава, което 
се дължи на по-малките пазари, на които се пласират българските стоки. Към края на седмия месец доставките за 
държави от ЕС се оценяват на 15.217 млрд. лв., или с 3.6% над нивото от съпоставимия месец на 2013 г. 
Къде изнасяме 
За седем месеца експортът в посока Германия - най-големият пазар за българска продукция въобще, е паднал под 3 
млрд. лв. На годишна база се наблюдава понижение от 1.5%. Подобно е положението и при взаимоотношенията с 
Гърция, Италия и Франция, за които българският износ също намалява. Причините за по-слабите продажби в тези 
държави могат да се търсят в слабостта на техните икономики. Данните на Евростат към края на второто тримесечие 
показват, че възстановяването на най-богатите европейски държави се забавя. В последния си доклад Международният 
валутен фонд (МВФ) понижи прогнозата за икономическия растеж на четирите страни с между 0.4 и 0.8 процентни 
пункта. Италия вече е в техническа рецесия (две поредни тримесечия със спад), а Гърция все още не е излизала от нея, 
въпреки че правителството се надява това да се случи през 2014 г. 
Повишава се износът в посока Румъния и Белгия. Статистиката на НСИ показва, че това са третият и шестият най-големи 
пазари за български стоки. Огромен годишен ръст (близо 50%) отчита експортът в посока Белгия, като стойността му в 
края на юли надхвърля 1 млрд. лв. Данните на Министерството на икономиката и енергетиката обаче показват, че 
основно България изнася за Белгия непреработени суровини, докато за Германия, Франция и Италия - продукти, които 
имат по-голяма добавена стойност за икономиката на България. Добрите новини са свързани с по-малките европейски 
пазари, където през юли са отчетени двуцифрени ръстове. Износът в посока Швеция, Чехия, Ирландия е нараснал средно 
с 20% спрямо седемте месеца на 2013 г. С около 50% пък се е увеличил българският експорт за Кипър, Малта, Словения, 
Финландия и Хърватия. 
Какво изнасяме 
Най-голяма стойност към износа дават "артикулите, класифицирани главно според вида на материала" - 3.8 млрд. лв., 
което е годишно повишение от 0.5%. Тук се включват продуктите от кожа, каучук, дърво (без мебели), хартия, текстил 
(без облекло) и др. За седем месеца от износ на мебели, облекла, обувки, медицински уреди и други продукти в графата 
"Разнообразни готови продукти" в посока ЕС са получени 3.737 млрд. лв. Оптимистично е, че на трето място по продажби 
се нареждат и машините и оборудването – с 3.617 млрд. лв. Едва тогава идват суровините, горивата, химичните вещества 
и хранителните продукти. 
През 2013 г. общият дял на непреработените суровини и материали в целия износ (към ЕС и към трети страни) е бил 
значително по-голям, което показва структурната промяна на българския експорт. За седемте месеца на годината са 
изнесени горива общо за 2.516 млрд. лв., но тази стойност намалява с близо 20% на годишна база. Продажбата на 
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суровини намалява на 1.293 млрд. лв., докато година по-рано тази стойност достигаше 1.8 млрд. лв. За сметка на това 
стойността на изнесените готови продукти (неквалифицирани другаде) расте с 11.5%. Секторът на машините, 
оборудването и превозни средства е нараснал със 7.1%, а при химичните вещества и продукти има годишно увеличение с 
9.5%. 
 

 
 
Вестник Сега 
 
√ Държавата закъснява здраво с бюджет 2015 
Министерства, агенции и комисии пак трябва да планират разходите си с 10% буфер 
Подготовката на бюджет 2015 вече тревожно закъснява. Положението се усложнява от продължаващата политическа 
неизвестност, неясния изход от преговорите за съставяне на редовно правителство и проблемите с тазгодишния бюджет, 
който вече е на червено с близо 1.3 млрд. лева.  
Служебният кабинет не бърза, особено след като се чуха гласове, че не е редно временни министри да коват бюджетни 
закони и политики. Финансовото министерство още не е представило проектите за промени в данъчните закони, които 
следваше да са факт до 25 септември. Самият проект за бюджет 2015 трябваше да е готов до 6 октомври и вече да се 
съгласува по министерствата. Експерти прогнозират, че готов за съгласуване проект ще има едва през ноември.  
Засега е ясно само, че всички получатели на пари от хазната и догодина ще трябва да оставят в разходите си 10% резерв. 
Финансовото министерство е пуснало указания до "разпоредителите с бюджетни средства, според които те трябва да 
готвят плановете си "консервативно" - да ограничат разходите си до 90% от утвърдените им със средносрочната 
бюджетна прогноза тавани за 2015 г. Това на практика означава, че и за догодина на ниво разходи се залага буфер от 
10%, каквото ограничение бе наложено и тази година. Ако изхождаме от бюджет 2014, буферът, т.е. задържаните 
харчове, ще е около 500 млн. лева.  
Според експерти ограничаването на разходите отчита както предстоящото сформиране на редовен кабинет и 
целесъобразността новите политики да се предложат от него, така и очертаващия се бюджетен свръхдефицит за 2014 г. 
Ако парламентът приеме предложената актуализация, преразходът ще превиши допустимите до 3% от БВП и ЕК ще 
започне процедура по свръхдефицит срещу България, а страната ни ще трябва да представи мерки за бързо вместване в 
евронормите. Служебният министър на финансите Румен Порожанов вече спомена, че заради "продънването" на 
тазгодишния бюджет България ще трябва да преразгледа заложените в средносрочната прогноза нива на дефицита за 
2015, 2016 и 2017 г. В момента те изглеждат недостижими - за отиващата си година е предвиден дефицит от 1.8% от БВП, 
а за догодина - 1.5% от БВП, при положение че след актуализацията на бюджет 2014 дефицитът по консолидираната 
фискална програма ще стигне 4% от БВП.  
ОТ БРЮКСЕЛ 
Всяка година Европейската комисия преглежда проектобюджетите на страните от ЕС и може да ги връща на 
поправителен. Проектите трябва да се изпратят в Брюксел до 15 октомври. Изискването обаче е само за членките на 
еврозоната и в този смисъл България няма задължение да представя своите годишни разчети за приходите и разходите.  
ЕК обаче следи всички държави как се справят със структурните си дефицити. България вече бе разкритикувана, че се 
отклонява от средносрочната цел за структурния дефицит още преди да е ясно, че ще се стигне до актуализация на 
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бюджета. В тази посока МФ предоставя данни само в пролетната и есенната макроикономическа прогноза, която на свой 
ред също закъснява и не е ясно къде стоим по този показател. 
 
Вестник Преса 
 
√ Заради санкциите срещу Русия: 1 трилион евро могат да достигнат щетите за ЕС 
Внушителната сума се образува не само от преките и косвени загуби, които Европа търпи заради руското ембарго 
върху вноса на хранителни стоки, но тя е свързана и с кризата в Украйна 
Щетите, които ЕС може да понесе заради санкциите срещу Русия, могат да достигнат 1 трилион евро, съобщи БНР. Това 
твърди един от съветниците на руския президент Владимир Путин. Сергей Глазиев, който е ключов икономически 
съветник на руския държавен глава, твърди, че тази внушителна сума се образува не само от преките и косвени загуби, 
които Европа търпи заради руското ембарго върху вноса на хранителни стоки, но тя е свързана и с кризата в Украйна. 
Според него това е огромен удар за европейската икономика и европейският бизнес добре разбира това. 
Русия в същото време не губи надежда да поднови сътрудничеството си с ЕС за възстановяване на украинската 
икономика, подчертава Глазиев. По думите му Русия се надява в сътрудничество с колегите от европейските страни да 
бъде изработено общо виждане по най-належащите проблеми, които стоят пред украинската икономика и съвместно да 
бъдат формирани общи предложения за създаването на програми за нейното възстановяване и модернизиране. 
Съветникът на руския президент смята също така, че може да се постигне и общ подход по въпроса на търговския режим 
с Украйна. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Спасяват 240 млн. евро от ЕС с ремонт на пътища 
Търсят спешно 15 млн. лв. за подготовка за зимата 
240 милиона евро от Брюксел ще бъдат спасени с нови 17 договора за ремонт на пътища. Това обяви председателят на 
Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" инж. Лазар Лазаров на Седмата национална конференция по 
пътища, която се провежда в Слънчев бряг. 
Контрактите за обновяване на шосетата ще бъдат подписани, за да не загуби държавата средства по ОП "Регионално 
развитие" за първия програмен период 2007-2014 г. Парите трябвало да бъдат усвоени от общините, но заради риска за 
техните проекти, те ще бъдат заменени. Пътищата ще бъдат ремонтирани до средата на следващата година, обясни 
Лазаров. 15 млн. лв. липсват в бюджета на пътната агенция за подготовка на шосетата за зимата, обясни още шефът на 
АПИ по време на конференцията. Ако тези пари не бъдат осигурени възможно най-бързо, държавата ще трябва да плати 
двойно догодина. Ако пътищата не бъдат подготвени за зимата - да се закърпят дупки, да се запълнят с битумна паста 
пукнатините, да се изрежат храсти и подмени маркировката - след края на сезона шосетата ще са с огромни щети. Не 
можем да възложим тези дейности, без да имаме предвидени за целта средства в бюджета на ведомството, категоричен 
бе Лазаров. 
"Освен че е наказуемо от закона, това няма да е коректно към партньорите ни - строителните фирми и техните 
работници, защото те ще свършат нужното, което им поръчаме, а след това няма да успеем да им платим. Надяваме се 
да бъдат отпуснати нужните средства и да успеем да изпреварим зимата с нужните дейности", каза Лазаров. На 
конференцията в Слънчев бряг основната тема, която обсъждат над 300-та представители на най-големите пътищарски и 
проектантски фирми, са технологиите за пътни настилки. Както всяка година са предвидени и панели за пътна 
безопасност. 
 
√ ОИСР: Расте разликата в доходите 
Рязкото покачване на неравенството в доходите по света е едно от най-притеснителното развитие за икономиката в 
последните 200 години, твърди Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), пише CNBC. 
В свой доклад, проследяващ изменението на благосъстоянието в осем региона по света за повече от два века, ОИСР 
разкрива, че през последните 30 години личните доходи се отклоняват съществено на фона на покачващия се БВП на 
глава от населението. 
През 2013 г. изпълнителните директори на големите американски компании са получавали заплащане, равняващо се 
средно на 296 пъти заплатите на техните служители, сочат данни на Института за икономическа политика. 
 
√ Износът за Сингапур скочи с 662% 
Износът на България към страните от ЕС се увеличава със 7,5% през юли до 2,62 млрд. лв., като по този начин за трети 
пореден месец се отчита ръст на експорта към общността. Доста по-лоши обаче са резултатите за износа към страните 
извън ЕС, който през юли пада с 12% до 1,37 млрд. лв. В резултат общата сума на износа на страната през юли се свива с 
0,1%. Подобни са резултатите за първите седем месеца на годината - износът за ЕС се увеличава с 3,6% до 15,2 млрд. лв., 
а за страните извън общността пада с 12% до 8,89 млрд. лв. В резултат общият износ за първите седем месеца се свива с 
2,8%. За същия период вносът заедно с транспортните разходи и застраховките пада с 1,2% до 28,66 млрд. лв. Като това 
се дължи на спад на вноса от страните извън ЕС с 6,4% до 10,99 млрд. лв., докато вносът от ЕС нараства с 2,3% до 17,66 
млрд. лв. 
От страните от ЕС най-голям ръст на износа за първите седем месеца на годината има към Хърватия (+66,5% до 94,6 млн. 
лв.), Малта (+57,6% до 41,6 млн. лв.), Словения (+56% до 126,4 млн. лв.) и Белгия (+47,1 до 1 млрд. лв.). От страните извън 
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ЕС най-голям е ръстът на износа към Сингапур (+662,7% до 644,5 млн. лв.), която е врата на българските стоки за Азия, и 
Иран (+394% до 65,7 млн. лв.). 
Най-много расте вносът от Малта (+1746,6% до 134,8 млн. лв.), като явно бизнесът все по-често се възползва от офшорния 
й характер. Голям ръст има и на вноса от Египет (+367,6% до 210,9 млн. лв.) и Перу (+142,2% до 21,8 млн. лв.). 
 
√ Нов фонд на ЕС дава за малкия бизнес Е79 млрд. 
Нов фонд на ЕС за подпомагане на малкия и средния бизнес разполага със 79 млрд. евро за иановативно финансиране. 
Това е европейската програма за иновации "Хоризонт 2020", чрез която може да се кандидатства директно в 
Еврокомисията в Брюксел. 
Възможностите за ползване на международни финансови инструменти, включително иновационния фонд, бяха 
представени вчера на форум, организиран от "Сибанк". Програмата дава възможност за средства да кандидатстват 
всякакви малки и средни фирми, включително и тези със стартиращ бизнес. Това обясни проф. Милен Балтов, зам.-
ректор на Бургаския университет, който е контактно лице на програмата за България. По програмата най-много средства 
са отделени за промени в обществото - 29,7 млрд. евро, за науки за върхови постижения - 27,4 млрд. евро, за проекти, 
осигуряващи индустриално лидерство - 17 млрд. евро и т.н. 3 млрд. евро са заделени специално за малки и средни 
предприятия чрез създаване на отделен финансов инструмент. Кандидатстващите проекти се изпращат директно в 
Европейската комисия и се подготвят в три фази. Дава се възможност на малките фирми да получат до 50 000 евро грант 
още при първата фаза, като 40% от тях може да бъдат изплатени и авансово. За целта се подготвя проект от максимум 10 
страници, който съдържа бизнес обосновката на продукта. Средствата, получени за него от ЕК са 100% безвъзмездни. 
Вече няколко български фирми кандидатстват по програмата. 
 
√ НСИ отчита скок на износа на БГ стоки в ЕС 
София. С 3.6% спрямо миналата година е нараснал износът на стоки от България за другите страни от ЕС за първите седем 
месеца на година. 
Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 
72.3% от износа за държавите - членки на ЕС, сочи доклад на НСИ. 
Само през юли 2014 г. износът за ЕС расте със 7.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.6 млрд. 
лева. 
Най-голям ръст при експорта се наблюдава в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" - 
32 на сто, а най-голям спад има при тютюна, алкохола и безалкохолните напитки - с 11.9%. 
Вносът на България от ЕС през периода януари - юли също нараства - с 2.3% спрямо същия период на предходната година 
и е за 17.7 млрд. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и 
Испания. 
Само през юли обаче вносът се свива с 4.2 на сто на годишна база и е за 2.7 млрд. лв. 
При вноса от ЕС най-голямо процентно увеличение - с 9.2%, е отчетено в сектор "Разнообразни готови продукти, н.д.", а 
най-голямо намаление - 14.1%, се наблюдава в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход". 
Външнотърговското салдо през първите седем месеца на годината е отрицателно и е на стойност 2.447 млрд. лв. 
 
 
 


