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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Вестник Преса 
 
√ Проф. Стефан Петранов: Половин милион българи са в сивата икономика 
Проф. д-р Стефан Петранов e ключов експерт "Стратегии и планиране" в проекта "Ограничаване и превенция на 
неформалната икономика" 
Много лесна мярка е да се повишат осигуровките на работещите, за да се увеличат приходите в социалната сфера, но 
монетата има и обратна страна. Такова увеличаване води обикновено до вдигане дела на сивата икономика и на 
безработицата. 
Ако тръгнат нагоре осигуровките това обикновено дава нова мотивация те да бъдат укривани. И съответно - 
работодатели и работници да минават частично или изцяло в сивия сектор. Такава е икономическата логика. Ако се 
правим, че я няма, все едно да крием глави в пясъка. 
Социалните фондове, които се финансират от осигуровките ни, от дълго време са в дефицит. Бюджетът за тази година, 
според мен, наистина е закъсал. Да предположим, че той беше в по-добро състояние, но и тогава той нямаше да е 
достатъчен за социалните разходи. Със социалните фондове има фундаментален проблем и затова през всяка от 
последните години се прехвърлят около 2 млрд. лв. от бюджета към пенсионното осигуряване, за да могат да се 
изплащат пенсиите. 
Увеличаването на осигуровките не са единствената мярка за попълване на недостигащите за социални цели пари в 
държавата. Но те са по-трудни за изпълнение и смятам, че трябва да се наблегне именно на тях, за да не раздуваме 
балоните на сивия сектор и на безработицата. Един от тези механизми е същественото запушване на пробойните в 
разходната част на пенсионната система. Давам пример - в България броят на инвалидните пенсии е непропорционално 
голям в сравнение с други страни от Европа с близки до нашето население, което говори, че в системата на отпускането 
им има някакви системни дефекти. И докато те не бъдат изяснени, ще продължават съмненията за изтичане на пари. 
Вече открито се говори и за други две, не особено популярни мерки, но те чакат на вратата ни увеличаване на годините и 
стажа за пенсиониране. Поставя се и въпросът за ранното пенсиониране, където също има диспропорции. Примерно, за 
миньорите - разбирам, но защо правилото важи и за хората в тези предприятия, които работят като финансисти, 
счетоводители, най-общо - за администрацията в тях? 
Даваме си сметка, че това са политически много трудни реформи, засягат големи групи хора и инициаторите за такива 
промени могат да се натъкнат на тяхната съпротива. И затова политиците отиват към по-лесните мерки като предлагат 
вдигане на осигуровките. Но съветите, които получаваме от по-опитните в икономическо и социално отношение страни 
ни насочват именно към по-трудните решения. 
Вчера служебният министър на здравеопазването каза, че до този момент около 2 млн. души се водят "на хартия", че са 
били хоспитализирани в болниците. Това е абсурдно, защото нито сме толкова болни, нито издържаме сравнението с 
други подобни на нас държави. Не може от 7 млн. души население, 2 млн. от тях да са лежали в болница за последните 
10 месеца. Тези цифри са поредното доказателство за пробойните в здравната система. 
В нашето изследване "Ограничаване и превенция на неформалната икономика", изпълняван основно от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България, сивата и неформалната икономика са синоними. Но те не са единствени - говори се 
за нерегистрирана, сенчеста, подземна икономика, според контекста. Все пак, трябва да направя уговорката, че у нас 
имаме хора, които са изцяло в сивия сектор, а други - частично. Но смятам, като лично мнение, независимо, че тези 
цифри не са предмет на нашия проект, около 500 000 от под 3 млн. работещи българи изцяло или частично пребивават 
сивата икономика. Едно явление, с което много по-ефективно трябва да се борим. 
 
√ Проучване сред работодателите показва: Сивата икономика намаляла с 10% 
Страната обаче е в топ 3 на ЕС по сенчест бизнес наред с Румъния и Литва 
За четири години сивата икономика в страната е намаляла с 10%. През 2010 г. делът й е бил 42,2%, а през 2014 г. - 32,3%. 
Това показват оценките на работодателите в измервания, направени от Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ) по проект за ограничаване и превенция на неформалната икономика. 
Въпреки отчетената положителна тенденция страната ни продължава да е в „челната тройка“ на държавите с най-голям 
дял сенчест бизнес в ЕС наред с Румъния (29,1%) и Литва (28,5%). 
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Като най-разпространени и проблемни прояви на неформалната икономика у нас се очертават измамите с ДДС, загубите 
от контрабанда на тютюневи изделия, фиктивните трудови договори, митническите процедури при търговия със страни 
извън ЕС, неиздаването на касови бонове в услугите. Това коментира експертът по проекта на АИКБ проф. д-р Стефан 
Петранов. 
Туризмът, инфраструктурното строителство, млекопреработването и здравеопазването са сред браншовете с най-висок 
дял на сивата икономика. С най-нисък са машиностроенето и пощенските услуги, допълни социологът доц. д-р Емилия 
Ченгелова. 
Шампионите по сива икономика - над 40%, са Видин, Шумен, Търговище. На другия полюс с 10-15% сив сектор са Русе, 
Благоевград, Велико Търново, сочат данните. 
Рязко са се увеличили работещите, които признават, че се осигуряват на по-малка сума от тази, която реално получават. 
През 2012 г. те са били 34,2%, а през 2014 г. - 67,7%. Намаляват обаче случаите на работа без трудов договор. През 2010 г. 
те са били 16,6%, а през 2014 г. - едва 6,4%.  
България отстъпи леко в условията за бизнес 
През последните 12 месеца в България е станало по-трудно да се прави бизнес. Това показва годишната класация Doing 
Business 2015 на Световната банка. В ранглистата България слиза от 36-о на 38-о място от общо 189 анализирани 
икономики. 
Методологията за оценка тази година е променена. По старите критерии, прилагани за предишната класация, България 
заемаше 58-о място сред 189-те страни. 
Стопанството у нас се е доближило много малко до най-добрите световни примери. Това се дължи на промяната в 3 
критерия - трансгранична търговия, започване на бизнес и уреждане на несъстоятелност. 
Най-лесно се прави бизнес в Сингапур, който е лидер в класацията. Следват Нова Зеландия, Хонконг, Дания, Южна Корея, 
Норвегия, САЩ, Великобритания и Финландия. В топ 20 са и бивши социалистически страни като Грузия, която е на 16-о 
място веднага след Германия (15-а позиция), и Естония - 18-о място. 
На дъното са Либия, Централноафриканската република, Южен Судан. Последното място заема Еритрея. 
Сериозен проблем в България продължава да бъде свързването на бизнес обекти с електрическата мрежа. 
 
Информационна агенция БГ НЕС 
 
√ Проф. Петранов: 500 000 българи са в сивата икономика 
Много лесна мярка е да се повишат осигуровките на работещите, за да се увеличат приходите в социалната сфера, но 
монетата има и обратна страна. Такова увеличаване води обикновено до вдигане дела на сивата икономика и на 
безработицата. 
Ако тръгнат нагоре осигуровките това обикновено дава нова мотивация те да бъдат укривани. И съответно - 
работодатели и работници да минават частично или изцяло в сивия сектор. Такава е икономическата логика. Ако се 
правим, че я няма, все едно да крием глави в пясъка. 
Социалните фондове, които се финансират от осигуровките ни, от дълго време са в дефицит. Бюджетът за тази година, 
според мен, наистина е закъсал. Да предположим, че той беше в по-добро състояние, но и тогава той нямаше да е 
достатъчен за социалните разходи. Със социалните фондове има фундаментален проблем и затова през всяка от 
последните години се прехвърлят около 2 млрд. лв. от бюджета към пенсионното осигуряване, за да могат да се 
изплащат пенсиите. 
Увеличаването на осигуровките не са единствената мярка за попълване на недостигащите за социални цели пари в 
държавата. Но те са по-трудни за изпълнение и смятам, че трябва да се наблегне именно на тях, за да не раздуваме 
балоните на сивия сектор и на безработицата. Един от тези механизми е същественото запушване на пробойните в 
разходната част на пенсионната система. Давам пример - в България броят на инвалидните пенсии е непропорционално 
голям в сравнение с други страни от Европа с близки до нашето население, което говори, че в системата на отпускането 
им има някакви системни дефекти. И докато те не бъдат изяснени, ще продължават съмненията за изтичане на пари. 
Вече открито се говори и за други две, не особено популярни мерки, но те чакат на вратата ни увеличаване на годините и 
стажа за пенсиониране. Поставя се и въпросът за ранното пенсиониране, където също има диспропорции. Примерно, за 
миньорите - разбирам, но защо правилото важи и за хората в тези предприятия, които работят като финансисти, 
счетоводители, най-общо - за администрацията в тях? 
Даваме си сметка, че това са политически много трудни реформи, засягат големи групи хора и инициаторите за такива 
промени могат да се натъкнат на тяхната съпротива. И затова политиците отиват към по-лесните мерки като предлагат 
вдигане на осигуровките. Но съветите, които получаваме от по-опитните в икономическо и социално отношение страни 
ни насочват именно към по-трудните решения. 
Вчера служебният министър на здравеопазването каза, че до този момент около 2 млн. души се водят "на хартия", че са 
били хоспитализирани в болниците. Това е абсурдно, защото нито сме толкова болни, нито издържаме сравнението с 
други подобни на нас държави. Не може от 7 млн. души население, 2 млн. от тях да са лежали в болница за последните 
10 месеца. Тези цифри са поредното доказателство за пробойните в здравната система. 
В нашето изследване "Ограничаване и превенция на неформалната икономика", изпълняван основно от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България, сивата и неформалната икономика са синоними. Но те не са единствени - говори се 
за нерегистрирана, сенчеста, подземна икономика, според контекста. Все пак, трябва да направя уговорката, че у нас 
имаме хора, които са изцяло в сивия сектор, а други - частично. Но смятам, като лично мнение, независимо, че тези 
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цифри не са предмет на нашия проект, около 500 000 от под 3 млн. работещи българи изцяло или частично пребивават 
сивата икономика. Едно явление, с което много по-ефективно трябва да се борим. /БГНЕС 
Проф. д-р Стефан Петранов, ключов експерт "Стратегии и планиране" в проекта "Ограничаване и превенция на 
неформалната икономика". 
 
Списание БГ Предприемач 
 
√ Борбата с неформалната икономика – реалности и перспективи 
Това бе фокусът на дискусиите на Заключителния форум по проект на АИКБ„Ограничаване и превенция на неформалната 
икономика“. 
През периода 2009-2014 г. Асоциация на индустриалния капитал в България, в партньорство с КНСБ, изпълни мащабен 
проект за ограничаване и превенция на неформалната икономика. Търсейки ефективни и устойчиви решения на 
проблема, Асоциация на индустриалния капитал в България, в тясно сътрудничество със социалните партньори, 
държавната администрация и структурите на гражданското общество разработи и изпълни сложна система от проектни  
дейности. В резултат, беше повишена чувствителността на обществото към неформалната икономика и бяха създадени 
нагласи за неприемане и нетолериране на проявленията на неформалната икономика. Бяха разработени и се прилагат 
редица мерки за ограничаване на сивите практики, като: разпространяване на информация, провеждане на обучения, 
предоставяне на консултации, предложения за законодателни промени. 
Бяха осъществени уникални по рода си изследвания на национално и браншово равнище, проведоха се мащабни 
информационни и разяснителни кампании, предоставени бяха над 23 000 консултации, обучени бяха над 6 500 лица от 
16 индустриални бранша. Бе създаден и успешно работи Национален център „Икономика на светло“, който бързо се 
наложи като водеща национална институция с организационни, координиращи, изследователски, аналитични, 
обучителни и информационни функции. 
Създаден бе за целите на проекта нов индекс за мониторинг и диагностика на неформалната икономика, който бе 
наречен Композитен индекс „Икономика на светло“. При първото изчисляване през 2010 г., стойността на Композитния 
индекс „Икономика на светло“ бе 63.47, а при последното актуализиране на данните за 2013 г. (съобщената днес 
стойност)бе 67.77.Това отразява реално настъпилите промени в мисленето на хората и отношението им спрямо сивите 
практики. 
Ако през 2010 г. по оценка на българските работодатели относителният дял на неформалната икономика у нас бе 42,2 %, 
през 2014 г. този дял бе свит до 32,3 %. Настъпилата осезаема промяна в стопанските практики е резултат от активните 
действия за разясняване на вредите от сивите практики и предприетите реални мерки за тяхното ограничаване и 
превенция. 
Какво следва оттук нататък? Поставено е солидно начало, но тъй като неформалната икономика е сложен социално-
икономически феномен, действията за нейното ограничаване и превенция трябва да бъдат устойчиви във времето и да 
обединят в едно енергията и волята на цялото българско общество. В тази насока ще продължи да работи учредения по 
проекта Обществен съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика. 
 
cross.bg 
 
√ За четири години сивата икономика намаляла с 10% 
/КРОСС/ За четири години сивата икономика в страната е намаляла с 10%. През 2010 г. делът й е бил 42,2%, а през 2014 г. 
- 32,3%. Това показват оценките на работодателите в измервания, направени от Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ) по проект за ограничаване и превенция на неформалната икономика. 
Въпреки отчетената положителна тенденция страната ни продължава да е в „челната тройка" на държавите с най-голям 
дял сенчест бизнес в ЕС наред с Румъния (29,1%) и Литва (28,5%). 
Като най-разпространени и проблемни прояви на неформалната икономика у нас се очертават измамите с ДДС, загубите 
от контрабанда на тютюневи изделия, фиктивните трудови договори, митническите процедури при търговия със страни 
извън ЕС, неиздаването на касови бонове в услугите. Това коментира експертът по проекта на АИКБ проф. д-р Стефан 
Петранов. 
Туризмът, инфраструктурното строителство, млекопреработването и здравеопазването са сред браншовете с най-висок 
дял на сивата икономика. С най-нисък са машиностроенето и пощенските услуги, допълни социологът доц. д-р Емилия 
Ченгелова. 
Шампионите по сива икономика - над 40%, са Видин, Шумен, Търговище. На другия полюс с 10-15% сив сектор са Русе, 
Благоевград, Велико Търново, сочат данните. Рязко са се увеличили работещите, които признават, че се осигуряват на по-
малка сума от тази, която реално получават, пише Преса. 
През 2012 г. те са били 34,2%, а през 2014 г. - 67,7%. Намаляват обаче случаите на работа без трудов договор. През 2010 г. 
те са били 16,6%, а през 2014 г. - едва 6,4%. 
 
dir.bg 
 
√ Сива икономика = 32,3% през 2014 г. 
Настъпилата осезаема промяна в стопанските практики е резултат от активните действия за разясняване на вредите от 
сивите практики и предприетите реални мерки за тяхното ограничаване и превенция. 
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По оценка на работодателите относителният дял на неформалната икономика в България през 2014 г. е 32,3 на сто, 
докато през 2010 г. е бил 42,2 на сто. Това съобщиха от Асоциация на индустриалния капитал в България. Изводите са в  
рамките на проект "Ограничаване и превенция на неформалната икономика". 
Настъпилата осезаема промяна в стопанските практики е резултат от активните действия за разясняване на вредите от  
сивите практики и предприетите реални мерки за тяхното ограничаване и превенция, посочват от Асоциацията. 
По нейни данни през 2010 г. близо половината от наетите са изразявали психологическа готовност да толерират сивите  
практики, а в началото на 2014 г. този дял е намален наполовина. 
За целите на проекта всяка година се изчислява индекс за мониторинг и диагностика на неформалната икономика - 
Композитен индекс "Икономика на светло". При първото изчисляване през 2010 г., стойността на Композитния индекс е 
била 63.47, а при последното актуализиране на данните за 2013 г. 67.77. 
Според Асоциацията това отразява реално настъпилите промени в мисленето на хората и отношението им спрямо сивите 
практики.  
Изследванията на обхвата на сивите практики сочат устойчива тенденция за намаляване дела им както в 
трудовоправните отношения, така и в областта на финансовата и данъчната дисциплина. Само за 4-5 години с пъти е 
увеличена чувствителността на обществото към неформалната икономика, поставено е началото на изграждане на 
устойчиви нагласи за нетолериране на неформалната икономика, смятат от Асоциацията. 
 
econ.bg 
 
√ За четири години сивата икономика у нас се е свила до 32% 
Хората са станали много по-чувствителни за тези практики, обясняват от бизнеса 
Делът на сивата икономика в България достига 32,3%, сочат данни, изнесени от Асоциацията на индустриалния капитал в 
България. Делът на неформалната икономика се изчислява по индекс за мониторинг и диагностика на неформалната 
икономика - композитен индекс "Икономика на светло", информира iNews.bg. 
При първото изчисляване през 2010 г., стойността на индекса бе 63.47, а при последното актуализиране на данните за 
2013 г. - 67.77. "Ако през 2010 г. близо половината от наетите лица изразяваха психологическа готовност да толерират 
сивите практики, в началото на 2014 г. този дял е намален наполовина. Изследванията на обхвата на сивите практики 
сочат устойчива тенденция за намаляване дела на сивите практики както в трудовоправните отношения, така и в областта 
на финансовата и данъчната дисциплина. Само за 4-5 години с пъти е увеличена чувствителността на обществото към 
неформалната икономика, поставено е началото на изграждане на устойчиви нагласи за нетолериране на неформалната 
икономика", отчитат от асоциацията. 
Ако през 2010 г. по оценка на българските работодатели относителният дял на неформалната икономика у нас бе 42,2%, 
през 2014 г. този дял бе свит до 32,3%. Според експертите осезаемата промяна в стопанските практики е резултат от 
активните действия за разясняване на вредите от сивите практики и предприетите реални мерки за тяхното ограничаване 
и превенция. 
 
inews.bg 
 
√ Близо 1/3 от икономиката на България е извън закона 
Все повече работодатели обаче решават да извадят бизнеса си „на светло“ 
Делът на сивата икономика в България достига 32,3%, сочат данни, изнесени от Асоциацията на индустриалния капитал в 
България. Делът на неформалната икономика се изчислява по индекс за мониторинг и диагностика на неформалната 
икономика - композитен индекс "Икономика на светло". 
При първото изчисляване през 2010 г., стойността на индекса бе 63.47, а при последното актуализиране на данните за 
2013 г. - 67.77. 
"Ако през 2010 г. близо половината от наетите лица изразяваха психологическа готовност да толерират сивите практики, 
в началото на 2014 г. този дял е намален наполовина. Изследванията на обхвата на сивите практики сочат устойчива 
тенденция за намаляване дела на сивите практики както в трудовоправните отношения, така и в областта на финансовата 
и данъчната дисциплина. Само за 4-5 години с пъти е увеличена чувствителността на обществото към неформалната 
икономика, поставено е началото на изграждане на устойчиви нагласи за нетолериране на неформалната икономика", 
отчитат от асоциацията. 
Ако през 2010 г. по оценка на българските работодатели относителният дял на неформалната икономика у нас бе 42,2%, 
през 2014 г. този дял бе свит до 32,3%. Според експертите осезаемата промяна в стопанските практики е резултат от 
активните действия за разясняване на вредите от сивите практики и предприетите реални мерки за тяхното ограничаване 
и превенция. 
 
novinite.bg 
 
√ Половин милион българи са в сивата икономика, 
Около 500 000 от под 3 млн. работещи българи са изцяло или частично в сивата икономика. Данните са от изследване 
"Ограничаване и превенция на неформалната икономика". 
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Според експертите на Асоциацията на индустриалния капитал в България сивата и неформалната икономика са 
синоними. Но те не са единствени - говори се за нерегистрирана, сенчеста, подземна икономика, според контекста, сочи 
проф. д-р Стефан Петранов, ключов експерт "Стратегии и планиране" в проекта. 
Все пак, трябва да се направи уговорката, че у нас имаме хора, които са изцяло в сивия сектор, а други - частично, 
отбелязва експертът. 
Много лесна мярка е да се повишат осигуровките на работещите, за да се увеличат приходите в социалната сфера, но 
такова увеличаване води обикновено до вдигане дела на сивата икономика и на безработицата, напомня Петранов. 
Експертът цитира служебния министър на здравеопазването, който съобщи, че от януари досега около 2 млн. души се 
водят "на хартия", че са били хоспитализирани в болниците. Това е абсурдно, смята той, защото нито сме толкова болни, 
нито издържаме сравнението с други подобни на нас държави. Не може от 7 млн. души население, 2 млн. от тях да са 
лежали в болница за последните 10 месеца. Тези цифри са поредното доказателство за пробойните в здравната система. 
 
vesti.bg 
 
√ Работодатели: Делът на сивата икономика в БВП е намалял 
Според Асоциацията на индустриалния капитал в България мисленето на хората спрямо сивите практики се 
променя 
По оценка на работодателите относителният дял на неформалната икономика в България през 2014 г. е 32,3%, докато 
през 2010 г. е бил 42,2%. 
Това съобщиха от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Изводите са в рамките на проект "Ограничаване и 
превенция на неформалната икономика". 
Настъпилата осезаема промяна в стопанските практики е резултат от активните действия за разясняване на вредите от 
сивите практики и предприетите реални мерки за тяхното ограничаване и превенция, посочват от Асоциацията. 
По нейни данни през 2010 г. близо половината от наетите са изразявали психологическа готовност да толерират сивите 
практики, а в началото на 2014 г. този дял е намален наполовина. 
За целите на проекта всяка година се изчислява индекс за мониторинг и диагностика на неформалната икономика - 
композитен индекс "Икономика на светло". При първото изчисляване през 2010 г., стойността на композитния индекс е 
била 63,47, а при последното актуализиране на данните за 2013 г. 67,77. Според Асоциацията това отразява реално 
настъпилите промени в мисленето на хората и отношението им спрямо сивите практики. 
Изследванията на обхвата на сивите практики сочат устойчива тенденция за намаляване дела им както в 
трудовоправните отношения, така и в областта на финансовата и данъчната дисциплина. 
Само за 4-5 години с пъти е увеличена чувствителността на обществото към неформалната икономика, поставено е 
началото на изграждане на устойчиви нагласи за нетолериране на неформалната икономика, смятат от Асоциацията. 
 
economynews.bg 
 
√ Сива икономика = 32,3% през 2014 г. 
По оценка на работодателите относителният дял на неформалната икономика в България през 2014 г. е 32,3 на сто, 
докато през 2010 г. е бил 42,2 на сто. Това съобщиха от Асоциация на индустриалния капитал в България. Изводите са в  
рамките на проект "Ограничаване и превенция на неформалната икономика". 
Настъпилата осезаема промяна в стопанските практики е резултат от активните действия за разясняване на вредите от  
сивите практики и предприетите реални мерки за тяхното ограничаване и превенция, посочват от Асоциацията. 
По нейни данни през 2010 г. близо половината от наетите са изразявали психологическа готовност да толерират сивите  
практики, а в началото на 2014 г. този дял е намален наполовина. 
За целите на проекта всяка година се изчислява индекс за мониторинг и диагностика на неформалната икономика - 
Композитен индекс "Икономика на светло". При първото изчисляване през 2010 г., стойността на Композитния индекс е 
била 63.47, а при  
последното актуализиране на данните за 2013 г. 67.77. 
Според Асоциацията това отразява реално настъпилите промени в мисленето на хората и отношението им спрямо сивите 
практики.  
Изследванията на обхвата на сивите практики сочат устойчива тенденция за намаляване дела им както в 
трудовоправните отношения, така и в областта на финансовата и данъчната дисциплина. Само за 4-5 години с пъти е 
увеличена  
чувствителността на обществото към неформалната икономика, поставено е началото на изграждане на устойчиви 
нагласи за нетолериране на неформалната икономика, смятат от Асоциацията. 
 
nakratko.bg 
 
√ Проф. Петранов: 500 000 българи са в сивата икономика 
Много лесна мярка е да се повишат осигуровките на работещите, за да се увеличат приходите в социалната  сфера, но 
монетата има и обратна страна. Такова увеличаване води обикновено до вдигане дела на сивата икономика и на 
безработицата. 
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Ако тръгнат нагоре осигуровките това обикновено дава нова мотивация те да бъдат укривани. И съответно - 
работодатели и работници да минават частично или изцяло в сивия сектор. Такава е икономическата логика. Ако се 
правим, че я няма, все едно да крием глави в пясъка. 
Социалните фондове, които се финансират от осигуровките ни, от дълго време са в дефицит. Бюджетът за тази година, 
според мен, наистина е закъсал. Да предположим, че той беше в по-добро състояние, но и тогава той нямаше да е 
достатъчен за социалните разходи. Със социалните фондове има фундаментален проблем и затова през всяка от 
последните години се прехвърлят около 2 млрд. лв. от бюджета към пенсионното осигуряване, за да могат да се 
изплащат пенсиите. 
Увеличаването на осигуровките не са единствената мярка за попълване на недостигащите за социални цели пари в 
държавата. Но те са по-трудни за изпълнение и смятам, че трябва да се наблегне именно на тях, за да не раздуваме 
балоните на сивия сектор и на безработицата. Един от тези механизми е същественото запушване на пробойните в 
разходната част на пенсионната система. Давам пример - в България броят на инвалидните пенсии е непропорционално 
голям в сравнение с други страни от Европа с близки до нашето население, което говори, че в системата на отпускането 
им има някакви системни дефекти. И докато те не бъдат изяснени, ще продължават съмненията за изтичане на пари. 
Вече открито се говори и за други две, не особено популярни мерки, но те чакат на вратата ни увеличаване на годините и 
стажа за пенсиониране. Поставя се и въпросът за ранното пенсиониране, където също има диспропорции. Примерно, за 
миньорите - разбирам, но защо правилото важи и за хората в тези предприятия, които работят като финансисти, 
счетоводители, най-общо - за администрацията в тях? 
Даваме си сметка, че това са политически много трудни реформи, засягат големи групи хора и инициаторите за такива 
промени могат да се натъкнат на тяхната съпротива. И затова политиците отиват към по-лесните мерки като предлагат 
вдигане на осигуровките. Но съветите, които получаваме от по-опитните в икономическо и социално отношение страни 
ни насочват именно към по-трудните решения. 
Вчера служебният министър на здравеопазването каза, че до този момент около 2 млн. души се водят "на хартия", че са 
били хоспитализирани в болниците. Това е абсурдно, защото нито сме толкова болни, нито издържаме сравнението с 
други подобни на нас държави. Не може от 7 млн. души население, 2 млн. от тях да са лежали в болница за последните 
10 месеца. Тези цифри са поредното доказателство за пробойните в здравната система. 
В нашето изследване "Ограничаване и превенция на неформалната икономика", изпълняван основно от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България, сивата и неформалната икономика са синоними. Но те не са единствени - говори се 
за нерегистрирана, сенчеста, подземна икономика, според контекста. Все пак, трябва да направя уговорката, че у нас  
имаме хора, които са изцяло в сивия сектор, а други - частично. Но смятам, като лично мнение, независимо, че тези 
цифри не са предмет на нашия проект, около 500 000 от под 3 млн. работещи българи изцяло или частично пребивават 
сивата икономика. Едно явление, с което много по-ефективно трябва да се борим. /БГНЕС 
Проф. д-р Стефан Петранов, ключов експерт "Стратегии и планиране" в проекта "Ограничаване и превенция на 
неформалната икономика". 
 
pogled.info 
 
√ 500 000 българи са в сивата икономика 
/Поглед.инфо/ Много лесна мярка е да се повишат осигуровките на работещите, за да се увеличат приходите в 
социалната сфера, но монетата има и обратна страна. Такова увеличаване води обикновено до вдигане дела на сивата 
икономика и на безработицата. 
Ако тръгнат нагоре осигуровките това обикновено дава нова мотивация те да бъдат укривани. И съответно - 
работодатели и работници да минават частично или изцяло в сивия сектор. Такава е икономическата логика. Ако се 
правим, че я няма, все едно да крием глави в пясъка. 
Социалните фондове, които се финансират от осигуровките ни, от дълго време са в дефицит. Бюджетът за тази година, 
според мен, наистина е закъсал. Да предположим, че той беше в по-добро състояние, но и тогава той нямаше да е 
достатъчен за социалните разходи. Със социалните фондове има фундаментален проблем и затова през всяка от 
последните години се прехвърлят около 2 млрд. лв. от бюджета към пенсионното осигуряване, за да могат да се 
изплащат пенсиите. 
Увеличаването на осигуровките не са единствената мярка за попълване на недостигащите за социални цели пари в 
държавата. Но те са по-трудни за изпълнение и смятам, че трябва да се наблегне именно на тях, за да не раздуваме 
балоните на сивия сектор и на безработицата. Един от тези механизми е същественото запушване на пробойните в 
разходната част на пенсионната система. Давам пример - в България броят на инвалидните пенсии е непропорционално 
голям в сравнение с други страни от Европа с близки до нашето население, което говори, че в системата на отпускането 
им има някакви системни дефекти. И докато те не бъдат изяснени, ще продължават съмненията за изтичане на пари. 
Вече открито се говори и за други две, не особено популярни мерки, но те чакат на вратата ни увеличаване на годините и 
стажа за пенсиониране. Поставя се и въпросът за ранното пенсиониране, където също има диспропорции. Примерно, за 
миньорите - разбирам, но защо правилото важи и за хората в тези предприятия, които работят като финансисти, 
счетоводители, най-общо - за администрацията в тях? 
Даваме си сметка, че това са политически много трудни реформи, засягат големи групи хора и инициаторите за такива 
промени могат да се натъкнат на тяхната съпротива. И затова политиците отиват към по-лесните мерки като предлагат 
вдигане на осигуровките. Но съветите, които получаваме от по-опитните в икономическо и социално отношение страни 
ни насочват именно към по-трудните решения. 
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Вчера служебният министър на здравеопазването каза, че до този момент около 2 млн. души се водят "на хартия", че са 
били хоспитализирани в болниците. Това е абсурдно, защото нито сме толкова болни, нито издържаме сравнението с 
други подобни на нас държави. Не може от 7 млн. души население, 2 млн. от тях да са лежали в болница за последните 
10 месеца. Тези цифри са поредното доказателство за пробойните в здравната система. 
В нашето изследване "Ограничаване и превенция на неформалната икономика", изпълняван основно от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България, сивата и неформалната икономика са синоними. Но те не са единствени - говори се 
за нерегистрирана, сенчеста, подземна икономика, според контекста. Все пак, трябва да направя уговорката, че у нас 
имаме хора, които са изцяло в сивия сектор, а други - частично. Но смятам, като лично мнение, независимо, че тези 
цифри не са предмет на нашия проект, около 500 000 от под 3 млн. работещи българи изцяло или частично пребивават 
сивата икономика. Едно явление, с което много по-ефективно трябва да се борим. /БГНЕС 
Проф. д-р Стефан Петранов, ключов експерт "Стратегии и планиране" в проекта "Ограничаване и превенция на 
неформалната икономика". 
 
vlastta.com 
 
√ Половин милион българи са в сивата икономика 
Около 500 000 от под 3 млн. работещи българи са изцяло или частично в сивата икономика. Данните са от изследване 
"Ограничаване и превенция на неформалната икономика". 
Според експертите на Асоциацията на индустриалния капитал в България сивата и неформалната икономика са 
синоними. Но те не са единствени - говори се за нерегистрирана, сенчеста, подземна икономика, според контекста, сочи 
проф. д-р Стефан Петранов, ключов експерт "Стратегии и планиране" в проекта. 
Все пак, трябва да се направи уговорката, че у нас имаме хора, които са изцяло в сивия сектор, а други - частично, 
отбелязва експертът. 
Много лесна мярка е да се повишат осигуровките на работещите, за да се увеличат приходите в социалната сфера, но 
такова увеличаване води обикновено до вдигане дела на сивата икономика и на безработицата, напомня Петранов. 
Експертът цитира служебния министър на здравеопазването, който съобщи, че от януари досега около 2 млн. души се 
водят "на хартия", че са били хоспитализирани в болниците. Това е абсурдно, смята той, защото нито сме толкова болни, 
нито издържаме сравнението с други подобни на нас държави. Не може от 7 млн. души население, 2 млн. от тях да са 
лежали в болница за последните 10 месеца. Тези цифри са поредното доказателство за пробойните в здравната система. 
 
alfarss.net 
 
√ Половин милион българи са в сивата икономика 
Проф. д-р Стефан Петранов e ключов експерт "Стратегии и планиране" в проекта "Ограничаване и превенция на 
неформалната икономика" 
Много лесна мярка е да се повишат осигуровките на работещите, за да се увеличат приходите в социалната сфера, но 
монетата има и обратна страна. Такова увеличаване води обикновено до вдигане дела на сивата икономика и на 
безработицата. 
Ако тръгнат нагоре осигуровките това обикновено дава нова мотивация те да бъдат укривани. И съответно - 
работодатели и работници да минават частично или изцяло в сивия сектор. Такава е икономическата логика. Ако се 
правим, че я няма, все едно да крием глави в пясъка. 
Социалните фондове, които се финансират от осигуровките ни, от дълго време са в дефицит. Бюджетът за тази година, 
според мен, наистина е закъсал. Да предположим, че той беше в по-добро състояние, но и тогава той нямаше да е 
достатъчен за социалните разходи. Със социалните фондове има фундаментален проблем и затова през всяка от 
последните години се прехвърлят около 2 млрд. лв. от бюджета към пенсионното осигуряване, за да могат да се 
изплащат пенсиите. 
Увеличаването на осигуровките не са единствената мярка за попълване на недостигащите за социални цели пари в 
държавата. Но те са по-трудни за изпълнение и смятам, че трябва да се наблегне именно на тях, за да не раздуваме 
балоните на сивия сектор и на безработицата. Един от тези механизми е същественото запушване на пробойните в 
разходната част на пенсионната система. Давам пример - в България броят на инвалидните пенсии е непропорционално 
голям в сравнение с други страни от Европа с близки до нашето население, което говори, че в системата на отпускането 
им има някакви системни дефекти. И докато те не бъдат изяснени, ще продължават съмненията за изтичане на пари. 
Вече открито се говори и за други две, не особено популярни мерки, но те чакат на вратата ни увеличаване на годините и 
стажа за пенсиониране. Поставя се и въпросът за ранното пенсиониране, където също има диспропорции. Примерно, за 
миньорите - разбирам, но защо правилото важи и за хората в тези предприятия, които работят като финансисти, 
счетоводители, най-общо - за администрацията в тях? 
Даваме си сметка, че това са политически много трудни реформи, засягат големи групи хора и инициаторите за такива 
промени могат да се натъкнат на тяхната съпротива. И затова политиците отиват към по-лесните мерки като предлагат 
вдигане на осигуровките. Но съветите, които получаваме от по-опитните в икономическо и социално отношение страни 
ни насочват именно към по-трудните решения. 
Вчера служебният министър на здравеопазването каза, че до този момент около 2 млн. души се водят "на хартия", че са 
били хоспитализирани в болниците. Това е абсурдно, защото нито сме толкова болни, нито издържаме сравнението с 
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други подобни на нас държави. Не може от 7 млн. души население, 2 млн. от тях да са лежали в болница за последните 
10 месеца. Тези цифри са поредното доказателство за пробойните в здравната система. 
В нашето изследване "Ограничаване и превенция на неформалната икономика", изпълняван основно от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България, сивата и неформалната икономика са синоними. Но те не са единствени - говори се 
за нерегистрирана, сенчеста, подземна икономика, според контекста. Все пак, трябва да направя уговорката, че у нас 
имаме хора, които са изцяло в сивия сектор, а други - частично. Но смятам, като лично мнение, независимо, че тези 
цифри не са предмет на нашия проект, около 500 000 от под 3 млн. работещи българи изцяло или частично пребивават 
сивата икономика. Едно явление, с което много по-ефективно трябва да се борим. 
 
projectmedia.bg 
 
√ Наблюдава се устойчива тенденция за намаляване дела на сивите практики в трудовоправните отношения 
Ако през 2010 г. по оценка на българските работодатели относителният дял на неформалната икономика у нас бе 
42,2 %, през 2014 г. този дял бе свит до 32,3 %  
Възможно ли е да бъде преборена сивата икономика и как - това бе фокусът на дискусиите на Заключителния форум за 
изпълнението на проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, които се проведоха днес.  
През периода 2009-2014 г. Асоциация на индустриалния капитал в България, в партньорство с КНСБ, изпълни мащабен 
проект за ограничаване и превенция на неформалната икономика. Търсейки ефективни и устойчиви решения на 
проблема, Асоциация на индустриалния капитал в България, в тясно сътрудничество със социалните партньори, 
държавната администрация и структурите на гражданското общество разработи и изпълни сложна система от проектни 
дейности. В резултат, беше повишена чувствителността на обществото към неформалната икономика и бяха създадени 
нагласи за неприемане и нетолериране на проявленията на неформалната икономика. Бяха разработени и се прилагат 
редица мерки за ограничаване на сивите практики, като: разпространяване на информация, провеждане на обучения, 
предоставяне на консултации, предложения за законодателни промени. 
През периода 2009-2014 г. бяха осъществени уникални по рода си изследвания на национално и браншово равнище, 
проведоха се мащабни информационни и разяснителни кампании, предоставени бяха над 23 000 консултации, обучени 
бяха над 6 500 лица от 16 индустриални бранша. За организирането и координирането на действията за ограничаване и 
превенция на неформалната икономика през 2010 г. бе създаден и успешно работи Национален център „Икономика на 
светло“, който бързо се наложи като водеща национална институция с организационни, координиращи, 
изследователски, аналитични, обучителни и информационни функции.  
Осъществените дейности по проекта започнаха да дават позитивни резултати още през 2012-2013 г. Това стана ясно при 
ежегодното изчисляване на създадения за целите на проекта нов индекс за мониторинг и диагностика на неформалната 
икономика, който бе наречен Композитен индекс „Икономика на светло“.  
При първото изчисляване през 2010 г., стойността на Композитния индекс „Икономика на светло“ бе 63.47, а при 
последното актуализиране на данните за 2013 г. (съобщената днес стойност) бе 67.77. Това отразява реално настъпилите 
промени в мисленето на хората и отношението им спрямо сивите практики. Ако през 2010 г. близо половината от наетите 
лица изразяваха психологическа готовност да толерират сивите практики, в началото на 2014 г. този дял е намален 
наполовина.  
Изследванията на обхвата на сивите практики сочат устойчива тенденция за намаляване дела на сивите практики както в 
трудовоправните отношения, така и в областта на финансовата и данъчната дисциплина. Само за 4-5 години с пъти е 
увеличена чувствителността на обществото към неформалната икономика, поставено е началото на изграждане на 
устойчиви нагласи за нетолериране на неформалната икономика. Ако през 2010 г. по оценка на българските 
работодатели относителният дял на неформалната икономика у нас бе 42,2 %, през 2014 г. този дял бе свит до 32,3 %. 
Настъпилата осезаема промяна в стопанските практики е резултат от активните действия за разясняване на вредите от 
сивите практики и предприетите реални мерки за тяхното ограничаване и превенция. 
Какво следва оттук нататък? Поставено е солидно начало, но тъй като неформалната икономика е сложен социално-
икономически феномен, действията за нейното ограничаване и превенция трябва да бъдат устойчиви във времето и да 
обединят в едно енергията и волята на цялото българско общество. В тази насока ще продължи да работи учредения по 
проекта Обществен съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика. 
 
chas.bg 
 
√ Работодатели: Делът на сивата икономика в БВП е намалял 
Настъпилата осезаема промяна в стопанските практики е резултат от активните действия за разясняване на вредите от 
сивите практики и предприетите реални мерки за тяхното ограничаване и превенция, посочват от Асоциацията. Изводите 
са в рамките на проект "Ограничаване и превенция на неформалната икономика". По оценка на работодателите 
относителният дял на неформалната икономика в България през 2014 г. За целите на проекта всяка година се изчислява 
индекс за мониторинг и диагностика на неформалната икономика - композитен индекс "Икономика на светло". 
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newshub.org 
 
√ БЛИЗО 1/3 ОТ ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ Е ИЗВЪН ЗАКОНА 
Все повече работодатели обаче решават да извадят бизнеса си „на светло“ 
Делът на сивата икономика в България достига 32,3%. това показват данни, изнесени от Асоциацията на индустриалния 
капитал в България. Делът на неформалната икономика се изчислява по нов индекс за мониторинг и диагностика на 
неформалната икономика - композитен индекс "Икономика на светло". 
При първото изчисляване през 2010 г., стойността на индекса бе 63.47, а при последното актуализиране на данните за 
2013 г. бе 67.77. 
"Ако през 2010 г. близо половината от наетите лица изразяваха психологическа готовност да толерират сивите практики, 
в началото на 2014 г. този дял е намален наполовина. Изследванията на обхвата на сивите практики сочат устойчива 
тенденция за намаляване дела на сивите практики както в трудовоправните отношения, така и в областта на финансовата 
и данъчната дисциплина. Само за 4-5 години с пъти е увеличена чувствителността на обществото към неформалната 
икономика, поставено е началото на изграждане на устойчиви нагласи за нетолериране на неформалната икономика", 
отчитат от асоциацията. 
Ако през 2010 г. по оценка на българските работодатели относителният дял на неформалната икономика у нас бе 42,2 %, 
през 2014 г. този дял бе свит до 32,3 %. Според експертите осезаемата промяна в стопанските практики е резултат от 
активните действия за разясняване на вредите от сивите практики и предприетите реални мерки за тяхното ограничаване 
и превенция. 
 
stroimedia.bg 
 
√ Делът на сивата икономика в България достига 32,3% 
Ако през 2010 г. близо половината от наетите лица изразяваха психологическа готовност да толерират сивите практики, в 
началото на 2014 г. този дял е намален наполовина  
Делът на сивата икономика в България достига 32,3%, сочат данни, изнесени от Асоциацията на индустриалния капитал в 
България. Делът на неформалната икономика се изчислява по индекс за мониторинг и диагностика на неформалната 
икономика - композитен индекс "Икономика на светло". 
При първото изчисляване през 2010 г., стойността на индекса бе 63.47, а при последното актуализиране на данните за 
2013 г. - 67.77. 
"Ако през 2010 г. близо половината от наетите лица изразяваха психологическа готовност да толерират сивите практики, 
в началото на 2014 г. този дял е намален наполовина. Изследванията на обхвата на сивите практики сочат устойчива 
тенденция за намаляване дела на сивите практики както в трудовоправните отношения, така и в областта на финансовата 
и данъчната дисциплина. Само за 4-5 години с пъти е увеличена чувствителността на обществото към неформалната 
икономика, поставено е началото на изграждане на устойчиви нагласи за нетолериране на неформалната икономика", 
отчитат от асоциацията, цитирани от iNews. 
Ако през 2010 г. по оценка на българските работодатели относителният дял на неформалната икономика у нас бе 42,2%, 
през 2014 г. този дял бе свит до 32,3%. Според експертите осезаемата промяна в стопанските практики е резултат от 
активните действия за разясняване на вредите от сивите практики и предприетите реални мерки за тяхното ограничаване 
и превенция. 
 
e-novinar.com 
 
√ Сива икономика = 32,3% през 2014 г. 
По оценка на работодателите относителният дял на неформалната икономика в България през 2014 г. е 32,3 на сто,  
докато през 2010 г. е бил 42,2 на сто. Това съобщиха от Асоциация на индустриалния капитал в България. Изводите са в  
рамките на проект "Ограничаване и превенция на неформалната икономика". 
Настъпилата осезаема промяна в стопанските практики е резултат от активните действия за разясняване на вредите от  
сивите практики и предприетите реални мерки за тяхното ограничаване и превенция, посочват от Асоциацията. По нейни 
данни през 2010 г. близо половината от наетите са изразявали психологическа готовност да толерират сивите практики, а 
в началото на 2014 г. този дял е намален наполовина. За целите на проекта всяка година се изчислява индекс за 
мониторинг и диагностика на неформалната икономика – Композитен индекс "Икономика на светло". При първото 
изчисляване през 2010 г., стойността на Композитния индекс е била 63.47, а при последното актуализиране на данните за 
2013 г. 67.77. 
Според Асоциацията това отразява реално настъпилите промени в мисленето на хората и отношението им спрямо сивите 
практики. Изследванията на обхвата на сивите практики сочат устойчива тенденция за намаляване дела им както в 
трудовоправните отношения, така и в областта на финансовата и данъчната дисциплина. Само за 4-5 години с пъти е 
увеличена чувствителността на обществото към неформалната икономика, поставено е началото на изграждане на 
устойчиви нагласи за нетолериране на неформалната икономика, смятат от Асоциацията. 
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Телевизия България Он Ер 
 
√ МФ ще обсъди актуализацията на бюджета, НЗОК и казуса КТБ 
Асоциацията на индустриалния капитал в България настояват за проектобюджет за 2015 
Актуализацията на държавния бюджет и на здравната каса, както и ситуацията около КТБ ще бъдат обсъдени на среща в 
Министерството на финансите днес следобед. 
Междувременно Асоциацията на индустриалния капитал в България излезе с позиция по проектобюджета за следващата 
година. В нея се изразява тревога, че ден преди да изтече законовият срок за внасянето му в парламента, все още не е 
огласен, какъвто и да е проект. Според бизнеса, реалистичните очаквания за ръст на икономиката през следващата 
година са между 1,0 и 1,5 на сто. Оттам смятат още, че дефицит от 1,5 % е постижим и под никакъв предлог в бюджета за 
догодина не бива да се залага дефицит над 2 %. 
 
investor.bg 
 
√ АИКБ: Дефицит от 1,5% в Бюджет 2015 е постижим 
Под никакъв предлог не бива да се планира бюджетен дефицит по-голям от 2% от БВП, смятат работодатели 
Прогнозиран дефицит от 1,5% в Бюджет 2015 е постижим. Под никакъв предлог не бива да се планира бюджетен 
дефицит по-голям от 2% от БВП. Това се казва в позиция на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по 
проекта на държавния бюджет за 2015 година. 
От Асоциацията уточняват, че базират позицията си на резултати от традиционното проучване сред членовете на АИКБ и 
средносрочната бюджетна прогноза за периода 2015 - 2017 г. 
При всяко положение държавата трябва да се стреми към намаляване на размера на дефицита спрямо предходната 
година. Това би било сигнал към всички, че държавата се стреми към балансиране на публичните финанси, смятат от 
асоциацията на индустриалците. 
Работодателската асоциация припомня, че заложената фискална позиция в средносрочната бюджетна прогноза 2015-
2017 е дефицит по консолидираната фискална програма в размер на 1,5 % от БВП за 2015 г., 1,1 % от БВП за 2016 г. и 0,9 % 
от БВП за 2017 г. 
Бизнес организацията посочва, че е необходимо да има ясна воля да не се позволи увеличаването на дефицита при 
евентуално неизпълнение на приходната част на бюджета. Категорично изразяваме несъгласие увеличение на дефицита 
да се коментира във връзка с произволни интервенции в банковата или енергийната сфера – особено когато това се 
прави неаргументирано, без ясна прогноза и оценка на въздействие, посочва се още в позицията. 
Очакванията за икономически растеж, които трябва да се заложат в Бюджет 2015, следва да са в интервала между 1 -1,5 
на сто, смята АИКБ. Те настояват, че това са по-реалистични прогнози отколкото заложените в средносрочната бюджетна 
прогноза, където в периода 2015-2017 г. се очаква ускоряване на икономическия растеж от 1,2 % до 2,5%, с основен 
принос ускоряването на растежа на потреблението на домакинствата и подобряване на инвестиционната активност в 
страната. 
АИКБ подкрепя данъчната стабилност при ниски равнища на данъчните ставки, като един от основните фактори за 
привличане на инвестиции и за осигуряване на условия за икономически растеж. Индустриалците подкрепят заявеното в 
средносрочната бюджетна прогноза „запазване на ставката от 10% през целия период 2015 – 2017 г.“ Смятаме, че това е 
важен сигнал за всички инвеститори по отношение на предвидимостта и стабилността на данъчната политика в страната, 
пишат в позицията си работодателите. 
Правителството трябва да изрази воля за борба със сивата икономика и контрабандата, да даде гаранции, че това няма 
да останат само думи и лозунги, включително и с това, че предвижданите приходи от акцизи трябва да отразяват 
евентуалните резултати от изпълнението на поетите ангажименти, настояват от асоциацията. 
Бизнесът иска да се запази тенденцията за поддържане на дела на средствата, преразпределяни от държавния бюджет 
под 40%. АИКБ неизменно остава на позицията, че ограничаването на преразпределението е стимул за повишаване на 
ефективността на държавната администрация и има антикорупционен ефект. 
Като положително от АИКБ оценяват запазването на размерите и съотношенията на осигурителните вноски за фондовете 
на ДОО и участието на държавата в осигуряването на фонд „Пенсии“ чрез трансфер на нивата от 2014 г. и съответното 
запазване на размера на здравноосигурителната вноска на нивото от 2014 г. – 8 на сто. 
От асоциацията на работодателите не подкрепят продължаващото увеличаване на минималната работна заплата като 
цяло. Те отново настояват за договаряне на диференцирани стойности на МРЗ по браншове. Повишението на МРЗ в 
началото на 2014 г., както и очакваното такова в началото на 2015 г. автоматично ще повиши и средната работна заплата, 
което пък ще рефлектира към натиск за увеличение и на възнагражденията на по-квалифицирания персонал, смята 
бизнес организацията. 
Постоянните коментари за увеличаване на максималния осигурителен доход имат отрицателно отражение върху 
бизнеса, смятат още от асоциацията. Те оценяват подобно евентуално решение като неправилно и водещо до 
намаляване на доходите на висококвалифицираните специалисти, увеличаване на разходите за осигурителни вноски и 
намаляване на конкурентоспособността на българските предприятия. 
АИКБ би подкрепила преструктурирането и редуцирането на бюджетите на министерствата и ведомствата. 
Работодателите смятат, че в издръжката на държавната система и администрация има още резерви, които могат да 
бъдат използвани. Също така трябва да бъде направен функционален анализ и да се предприемат мерки за закриване на 
държавни структури с отпаднали, дублирани или затихващи функции. 
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Работодателската организация не подкрепя увеличение на разходите за сектори „Вътрешен ред и сигурност” и „Отбрана” 
както като абсолютни стойности, така и като относителен дял спрямо БВП. Те препоръчват редукцията на бюджетите на 
първостепенните разпоредители в сектор „Вътрешен ред и сигурност” предвид доказано неефективните и неефикасни 
разходи в сектора и неизвършени реформи. По отношение сектор „Отбрана” анализите сочат, че към настоящия момент 
не се идентифицират сериозни рискове и заплахи по отношение на националната сигурност на България, което не налага 
необосновано и рязко увеличение на военните разходи, по препоръка на организация, в която България е равноправен 
партньор. 
Бизнес организацията ще подкрепи евентуалното увеличаване на средствата в бюджета за сектор „Образование и 
наука”. Винаги сме смятали, че образованието е недофинансиран сектор, като настояваме акцентът в разходването на 
допълнителното финансиране да е насочен към техническите университети, професионалното образование, приложната 
наука, „защитените“ професии и държавни стипендии. 
Индустриалците настояват в държавния бюджет да има разчети, които недвусмислено да показват развитие и 
реализация на конкретни реформи в пенсионната и здравно-осигурителната система. 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. Няма съмнение, че трикратно увеличените средства през последните 10 години, се използват 
крайно неефективно. Затова и увеличаването на бюджета на сектора не води до подобряване на здравеопазването в 
страната. Ние продължаваме да пледираме за необходимостта от здравна реформа, която точно да определи 
държавната политика и модела на развитие на здравеопазването, посочва се в позицията. 
Правителството трябва да положи още по-големи усилия за засилване и развиване на прилагането на програмното 
бюджетиране, защото добре структурираните програмни бюджети на министерствата и ведомствата са гаранция за 
ефективност на бюджетните разходи, категорични са от АИКБ. 
 
Вестник Дума 
 
√ АИКБ: Дефицит от 1,5% в Бюджет 2015 е постижим 
Прогнозиран дефицит от 1,5% в Бюджет 2015 е постижим. Под никакъв предлог не бива да се планира бюджетен 
дефицит по-голям от 2% от БВП. Това се казва в позиция на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по 
проекта на държавния бюджет за 2015 г. 
От Асоциацията уточняват, че базират позицията си на резултати от традиционното проучване сред членовете на АИКБ и 
средносрочната бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г. 
При всяко положение държавата трябва да се стреми към намаляване на размера на дефицита спрямо предходната 
година. Това би било сигнал към всички, че държавата се стреми към балансиране на публичните финанси, смятат от 
асоциацията на индустриалците. 
Категорично изразяваме несъгласие увеличение на дефицита да се коментира във връзка с произволни интервенции в 
банковата или енергийната сфера - особено когато това се прави неаргументирано, без ясна прогноза и оценка на 
въздействие, посочва се още в позицията. 
Работодателската асоциация припомня, че заложената фискална позиция в средносрочната бюджетна прогноза 2015-
2017 е дефицит по консолидираната фискална програма в размер на 1,5 % от БВП за 2015 г., 1,1 % от БВП за 2016 г. и 0,9 % 
от БВП за 2017 г. 
Очакванията за икономически растеж, които трябва да се заложат в Бюджет 2015, следва да са в интервала между 1 -1,5 
на сто, смята АИКБ. Те настояват, че това са по-реалистични прогнози отколкото заложените в средносрочната бюджетна 
прогноза, където в периода 2015-2017 г. се очаква ускоряване на икономическия растеж от 1,2% до 2,5%, с основен 
принос ускоряването на растежа на потреблението на домакинствата и подобряване на инвестиционната активност в 
страната. 
 
mediapool.bg 
 
√ Бизнесът притеснен, че не се работи по бюджета за догодина 
Притеснението си, че ден преди законовия срок за внасяне в парламента на проектобюджета за следващата година такъв 
все още няма и липсва информация да се работи по него, изразиха в четвъртък от Асоциацията на индустриалния капитал 
в България (АИКБ). 
В залисията около предсрочните парламентарни избори, сформирането на правителство и актуализацията на 
тазгодишния бюджет на фона на кризата със затворената "Корпоративна търговска банка" (КТБ), действително нито 
служебното финансово министерство, нито политическите сили коментират параметрите на бъдещия държавен бюджет 
и политиките, които ще бъдат отразени в него. Очертава се сериозно забавяне на дискусиите по него предвид заявената 
необходимост от ревизия на държавните финанси за 2014 г. 
Затова от АИКБ призовават да започне разработване на оптимален по концепция и съдържание проект на държавен 
бюджет, като информира управляващите за нагласите на бизнеса. 
Организацията счита, че вместо записаното в Средносрочната бюджетна прогноза на правителството за ускоряване на 
икономическия ръст от 1.2 до 2.5 г. в периода от 2015 до 2017 г., по-реалистично е да се приеме по-скромния растеж 
между 1 и 1,5 на сто. 
Индустриалците критикуват липсата на адекватни мерки за увеличаване на вътрешното потребление и за по-добра 
регулация и препоръчват на правителството да изрази воля за борба със сивата икономика и контрабандата, да даде 
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гаранции, че това няма да останат само думи и лозунги, включително и с това, че предвижданите приходи от акцизи 
трябва да отразяват евентуалните резултати от изпълнението на поетите ангажименти. 
АИКБ иска също така да се запази плоския данък, за чието отменяне и въвеждане на подоходно облагане преди не внесе 
законопроект БСП. Организацията смята, че трябва да се запазят размерите и съотношенията на пенсионните и здравни 
осигурителните вноски, за които обаче служебното правителство предлага на следващия кабинет реформа. 
Според бизнеса е постижимо бюджетният дефицит да е 1.5 на сто и смята, че той в никакъв случай не трябва да 
надвишава 2 процента, което би било сигнал към всички, че държавата се стреми към балансиране на публичните 
финанси. 
Прогнозите на асоциацията са безработицата в периода 2015-2017 г. да е в порядъка на 11-11.2 на сто. Тя се обявява 
против продължаващо увеличаване на минималната работна заплата, което автоматично ще повиши и средната работна 
заплата, което пък ще рефлектира към натиск за увеличение и на възнагражденията на по-квалифицирания персонал и 
това ще натовари бизнеса. 
Постоянните коментари за увеличаване на максималния осигурителен доход имат отрицателно отражение върху 
бизнеса, пише в писмото на АИКБ. В него се декларира подкрепа за преструктурирането и редуцирането на бюджетите 
на министерствата и ведомствата и дори закриване на държавни структури в отпаднала необходимост. 
Против увеличението на разходите за секторите "Вътрешен ред и сигурност” и "Отбрана” като абсолютни стойности и 
като относителен дял спрямо БВП, се обявява бизнесът. Аргументът им е, че системите харчат неефективно парите имат 
нужда от реформа. 
Индустриалците обаче подкрепят вдигането на средствата за образование и настояват за реформа в здравеопазването и 
вдигане на възрастта за пенсиониране Те отбелязват, че внедряването на електронни услуги и създаването на 
функциониращо електронно правителство драматично закъсняват и че на практика обхватът на електронните услуги е 
изключително ограничен, въпреки постоянно отделяните средства за целта. Настояванията са за формулиране и 
финансиране на политики за въвеждането на електронно правосъдие, електронно здравеопазване, цифровизация на 
кадастъра и т.н. 
 
darikfinance.bg 
 
√ АИКБ: Бюджетът на Близнашки е твърде оптимистичен 
Реалистичният подход изисква да се придържаме към значително по-скромни очаквания, които ни насочват към ръст на 
икономиката в интервала между 1,0 и 1,5 на сто, вместо заложените в средносрочната бюджетна прогноза за 2015-2017 
г. 1,2 % до 2,5 %, смятат от АИКБ. 
В прогнозите на служебното правителство се предвижда ускоряването на растежа на потреблението на домакинствата и 
подобряване на инвестиционната активност в страната. 
Всъщност не забелязваме някакви адекватни мерки за увеличаване на вътрешното потребление и за по-добра регулация, 
които да дадат впечатляващ положителен резултат, а през последните месеци констатираме влошаването на външните 
условия за българския износ, което може да се отрази в по-малък ръст спрямо предходен наблюдаван период, отчитат от 
Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Нагласите сред бизнеса са твърде предпазливи и не предполагат ръст на инвестициите, достатъчен, за реализирането на 
заложените в проекта за бюджет прогнози. 
Правителството трябва да изрази воля за борба със сивата икономика и контрабандата, да даде гаранции, че това няма 
да останат само думи и лозунги, включително и с това, че предвижданите приходи от акцизи трябва да отразяват 
евентуалните резултати от изпълнението на поетите ангажименти. 
Настояваме да се запази тенденцията за поддържане на дела на средствата, преразпределяни от държавния бюджет под 
40 %. АИКБ неизменно остава на позицията, че ограничаването на преразпределението е стимул за повишаване на 
ефективността на държавната администрация и има антикорупционен ефект. 
От асоциацията остават на принципната си позиция, че под никакъв предлог не бива да се планира бюджетен дефицит 
по-голям от 2,0 % от БВП. 
АИКБ би подкрепила преструктурирането и редуцирането на бюджетите на министерствата и ведомствата - нещо повече, 
в издръжката на държавната система и администрация има още резерви, които могат да бъдат използвани. Също така 
трябва да бъде направен функционален анализ и да се предприемат мерки за закриване на държавни структури с 
отпаднали, дублирани или затихващи функции. Това обаче трябва да се извършва наистина с цел оптимизация на 
функционирането на държавната администрация, а не с цел политическа разправа с неудобни държавни служители. 
АИКБ не подкрепя увеличение на разходите за сектори „Вътрешен ред и сигурност” и „Отбрана” както като абсолютни 
стойности, така и като относителен дял спрямо БВП. 
От АИКБ настояват да видят в държавния бюджет разчети, които недвусмислено да показват развитие и реализация на 
конкретни реформи в пенсионната и здравно-осигурителната система, като и за необходимостта от здравна реформа, 
която точно да определи държавната политика и модела на развитие на здравеопазването. 
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√ Едрият бизнес очаква по-скромен растеж 
Предлагаме ви Позицията на Асоциация на индустриалния капитал в България по проект на държавния бюджет на 
Република България за 2015 г.: 
Законът за държавния бюджет е фундаментална законодателна норма, в която намират отражение възприетите 
политики от парламентарното мнозинство и излъченото от него правителство, като конкретизира финансирането на 
дейности, реализиращи тези политики в различните сфери на обществено-икономическия живот и комплексното 
функциониране на държавното управление. 
По силата на комплекс от неблагоприятни фактори, утре, когато изтича срока по Закон за внасяне в парламента на 
проектобюджета, ние сме изправени пред реалност, в която не разполагаме с какъвто и да е проект за бюджет на 
Република България за 2015 г. 
Това налага позицията на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) да се фокусира върху основни тези, с 
цел разработване на оптимален по концепция и съдържание проект на държавен бюджет, като се базира на този етап 
единствено на резултати от традиционното ни проучване сред членовете на АИКБ и Средносрочната бюджетна прогноза 
за периода 2015 – 2017 г., както и на възприети принципни позиции. 
Докато в Средносрочната бюджетна прогноза е записано, че в периода 2015-2017 г. се очаква ускоряване на 
икономическия растеж от 1,2 % до 2,5 %, с основен принос ускоряването на растежа на потреблението на домакинствата 
и подобряване на инвестиционната активност в страната, АИКБ счита, че реалистичният подход изисква да се 
придържаме към значително по-скромни очаквания, които ни насочват към ръст на БВП в интервала между 1,0 и 1,5 на 
сто. 
Всъщност не забелязваме някакви адекватни мерки за увеличаване на вътрешното потребление и за по-добра регулация, 
които да дадат впечатляващ положителен резултат, а през последните месеци констатираме влошаването на външните 
условия за българския износ, което може да се отрази в по-малък ръст спрямо предходен наблюдаван период. 
В тази посока са и резултатите от анкетата сред членовете на АИКБ, като въпреки преобладаващите очаквания за 
увеличение на продажбите и ръст във финансовия резултат (съответно, 53% и 50% от анкетираните) приблизително 
еднакъв брой работодатели предполагат износът да остане без промяна или да отбележи ръст. Показателни са и 
очакванията, свързани с вътрешната инвестиционна активност, като едва една трета от членовете ни обмислят 
увеличение на инвестициите, докато всеки втори би се въздържал да разширява инвестиционната си дейност. 
Правителството трябва да изрази воля за борба със сивата икономика и контрабандата, да даде гаранции, че това няма 
да останат само думи и лозунги, включително и с това, че предвижданите приходи от акцизи трябва да отразяват 
евентуалните резултати от изпълнението на поетите ангажименти. 
Настояваме да се запази тенденцията за поддържане на дела на средствата, преразпределяни от държавния бюджет под 
40 %. АИКБ неизменно остава на позицията, че ограничаването на преразпределението е стимул за повишаване на 
ефективността на държавната администрация и има антикорупционен ефект. 
АИКБ продължава убедено и последователно да подкрепя данъчната стабилност при ниски равнища на данъчните 
ставки. 
Ние я оценяваме като един от основните фактори за привличане на инвестиции и за осигуряване на условия за 
икономически растеж. АИКБ приветства заявеното в Средносрочната бюджетна прогноза „запазване на ставката от 10 % 
през целия период 2015 – 2017 г.“. 
Смятаме, че това е важен сигнал за всички инвеститори по отношение на предвидимостта и стабилността на данъчната 
политика в страната. Положителен анонс е и заявеното запазване на размерите и съотношенията на осигурителните 
вноски за фондовете на ДОО и участието на държавата в осигуряването на фонд „Пенсии“ чрез трансфер на нивата от 
2014 г. и съответното запазване на размера на здравноосигурителната вноска на нивото от 2014 г. – 8 на сто. 
Важно е да припомним, че заложената фискална позиция в Средносрочната бюджетна прогноза 2015-2017 бе дефицит 
по консолидираната фискална програма в размер на 1,5 % от БВП за 2015 г., 1,1 % от БВП за 2016 г. и 0,9 % от БВП за 2017 
г. 
Изразяваме убеденост, че прогнозиран дефицит от 1,5 % е постижим. 
АИКБ остава на принципната си позиция, че под никакъв предлог не бива да се планира бюджетен дефицит по-голям от 
2,0 % от БВП. 
При всяко положение държавата трябва да се стреми към намаляване на размера на дефицита спрямо предходната 
година. Това би било сигнал към всички, че държавата се стреми към балансиране на публичните финанси. 
В същото време е необходимо да има ясна воля да не се позволи увеличаването на дефицита при евентуално 
неизпълнение на приходната част на бюджета и категорично изразяваме несъгласие увеличение на дефицита да се 
коментира във връзка с произволни интервенции в банковата или енергийната сфера – особено когато това се прави 
неаргументирано, без ясна прогноза и оценка на въздействие. 
Регулярните ни проучвания на заетостта в реалния сектор показват тенденция на ръст, както и предпазливо намаляване 
на равнището на безработицата. В подкрепа на тези хипотези са и последните анкетни резултати. Уместно е да 
припомним, че през месец май 2014 г., анкетите сред членовете на АИКБ отчетоха първите симптоми на увеличаване на 
заетостта, но точно тогава избухна политическата криза, която определено ограничи бизнес активността в страната. 
Убедени сме, че 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. 
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По отношение разчети, свързани с нивото на безработица, за прогнозния период бихме реферирали към стойности на 
коефициента на безработица в интервала 11-11,2%. 
По отношение на стойностите на средномесечната заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение имаме 
темп на нарастване, който многократно превишава темпа на нарастване на БВП и инфлацията, както следва: 
2010 г. – 6,4%;  2011 г. – 5,8%;  2012 г. – 13,3%;  2013 г. – 10,4%;  2014 г. – 4,0%. 
Повишението на МРЗ в началото на 2014 г., както и очакваното такова в началото на 2015 г. автоматично ще повиши и 
средната работна заплата, което пък ще рефлектира към натиск за увеличение и на възнагражденията на по-
квалифицирания персонал. 
Не подкрепяме продължаващото увеличаване на минималната работна заплата като цяло. Отново настояваме за 
договаряне на диференцирани стойности на МРЗ по браншове. 
 
Постоянните коментари за увеличаване на максималния осигурителен доход имат отрицателно отражение върху 
бизнеса. Оценяваме подобно евентуално решение като неправилно и водещо до намаляване на доходите на 
висококвалифицираните специалисти, увеличаване на разходите за осигурителни вноски и намаляване на 
конкурентоспособността на българските предприятия. 
АИКБ би подкрепила преструктурирането и редуцирането на бюджетите на министерствата и ведомствата - нещо повече, 
смятаме, че в издръжката на държавната система и администрация има още резерви, които могат да бъдат използвани. 
Също така трябва да бъде направен функционален анализ и да се предприемат мерки за закриване на държавни 
структури с отпаднали, дублирани или затихващи функции. Това обаче трябва да се извършва наистина с цел 
оптимизация на функционирането на държавната администрация, а не с цел политическа разправа с неудобни държавни 
служители. 
АИКБ не подкрепя увеличение на разходите за сектори „Вътрешен ред и сигурност” и „Отбрана” както като абсолютни 
стойности, така и като относителен дял спрямо БВП. Всъщност ние препоръчваме редукцията на бюджетите на 
първостепенните разпоредители в сектор „Вътрешен ред и сигурност” предвид доказано неефективните и неефикасни 
разходи в сектора и неизвършени реформи. По отношение сектор „Отбрана” анализите сочат, че към настоящия момент 
не се идентифицират сериозни рискове и заплахи по отношение на националната сигурност на България, което не налага 
необосновано и рязко увеличение на военните разходи, по препоръка на организация, в която България е равноправен 
партньор. Освен това трябва да има много ясна концепция за развитието на отбранителния потенциал на страната, кои 
родове войски и кои отбранителни мероприятия ще са приоритетни. Впрочем очакванията ни са при увеличаване на 
разходите за отбрана, приоритет да има българската отбранителна промишленост там, където това е възможно. 
Категорично ще подкрепим евентуалното увеличаване на средствата в бюджета за сектор „Образование и наука”. 
Винаги сме смятали, че образованието е недофинансиран сектор, като настояваме акцентът в разходването на 
допълнителното финансиране да е насочен към техническите университети, професионалното образование, приложната 
наука, „защитените“ професии и държавни стипендии. 
АИКБ настоява да види в държавния бюджет разчети, които недвусмислено да показват развитие и реализация на 
конкретни реформи в пенсионната и здравно-осигурителната система. 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. 
Всяка година при разискването на бюджета констатираме, че през последните години българската нация застарява и се 
влошава здравният статус на преобладаващата част от гражданите. Едновременно с това се ВЛОШАВА качеството на 
здравните услуги, въпреки значителното НАРАСТВАНЕ на средствата в бюджета за сектора. Няма съмнение, че трикратно 
увеличените средства през последните 10 години, се използват крайно неефективно. 
Затова и увеличаването на бюджета на сектора не води до подобряване на здравеопазването в страната. Ние 
продължаваме да пледираме за необходимостта от здравна реформа, която точно да определи държавната политика и 
модела на развитие на здравеопазването. 
АИКБ смята, че правителството трябва да положи още по-големи усилия от направените до сега за засилване и развиване 
на прилагането на програмното бюджетиране. Добре структурираните програмни бюджети на министерствата и 
ведомствата са гаранция за ефективност на бюджетните разходи. 
АИКБ отбелязва, че внедряването на електронни услуги и създаването на функциониращо електронно правителство 
драматично закъсняват и че на практика обхватът на електронните услуги е изключително ограничен, въпреки постоянно 
отделяните средства за целта и предлага средствата да се насочат именно към това, а не към съмнителни и 
необосновани разходи за поддръжка на вече закупен софтуер. Всъщност наблюдава се дори отстъпление от постигнати 
резултати - услуги, които бяха успешно тествани и внедрени, понастоящем не функционират. АИКБ настоява да бъдат 
свързани основните бази данни в България, така че да обменят данни, с оглед ефективното прилагане на практика на 
ЗЕУ. Настояваме за формулиране и финансиране на политики за въвеждането на електронно правосъдие, електронно 
здравеопазване, цифровизация на кадастъра и т.н. 
Накрая, но не и по значение искаме да подчертаем, че АИКБ настоява разработването, предлагането за обсъждане и 
утвърждаването на бюджета да става в законово утвърдените срокове. 
 
vesti.bg 
 
√ АИКБ: Проектът за бюджета за 2015 година закъснява 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепя данъчната стабилност при ниски равнища на 
данъчните ставки. 
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Това е записано в позиция на АИКБ по проекта на държавния бюджет за 2015 година. "По силата на комплекс от 
неблагоприятни фактори, утре, когато изтича срока по Закон за внасяне в парламента на проектобюджета, ние сме 
изправени пред реалност, в която не разполагаме с какъвто и да е проект за бюджет на Република България за 2015 г.", 
заявяват от АИКБ. Позицията им се базира на резултати от традиционното им проучване сред членовете на АИКБ и 
Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2015 – 2017 г., както и на възприети принципни позиции. 
Докато в Средносрочната бюджетна прогноза е записано, че в периода 2015-2017 г. се очаква ускоряване на 
икономическия растеж от 1,2 % до 2,5 %, с основен принос ускоряването на растежа на потреблението на домакинствата 
и подобряване на инвестиционната активност в страната, АИКБ счита, че реалистичният подход изисква да се 
придържаме към значително по-скромни очаквания, които ни насочват към ръст на БВП в интервала между 1,0 и 1,5 на 
сто. 
Правителството трябва да изрази воля за борба със сивата икономика и контрабандата, да даде гаранции, че това няма 
да останат само думи и лозунги, включително и с това, че предвижданите приходи от акцизи трябва да отразяват 
евентуалните резултати от изпълнението на поетите ангажименти.  
Настояваме да се запази тенденцията за поддържане на дела на средствата, преразпределяни от държавния бюджет под 
40 %. 
АИКБ продължава убедено и последователно да подкрепя данъчната стабилност при ниски равнища на данъчните 
ставки. Ние я оценяваме като един от основните фактори за привличане на инвестиции и за осигуряване на условия за 
икономически растеж. АИКБ приветства заявеното в Средносрочната бюджетна прогноза "запазване на ставката от 10 % 
през целия период 2015 – 2017 г.". Смятаме, че това е важен сигнал за всички инвеститори по отношение на 
предвидимостта и стабилността на данъчната политика в страната. Положителен анонс е и заявеното запазване на 
размерите и съотношенията на осигурителните вноски за фондовете на ДОО и участието на държавата в осигуряването 
на фонд "Пенсии" чрез трансфер на нивата от 2014 г. и съответното запазване на размера на здравноосигурителната 
вноска на нивото от 2014 г. – 8 на сто. 
Важно е да припомним, че заложената фискална позиция в Средносрочната бюджетна прогноза 2015-2017 бе дефицит 
по консолидираната фискална програма в размер на 1,5 % от БВП за 2015 г., 1,1 % от БВП за 2016 г. и 0,9 % от БВП за 2017 
г. 
Според асоциацията прогнозиран дефицит от 1,5 % е постижим. АИКБ остава на принципната си позиция, че под никакъв 
предлог не бива да се планира бюджетен дефицит по-голям от 2,0% от БВП. 
По отношение разчети, свързани с нивото на безработица, за прогнозния период бихме реферирали към стойности на 
коефициента на безработица в интервала 11-11,2%. 
По отношение на стойностите на средномесечната заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение имаме 
темп на нарастване, който многократно превишава темпа на нарастване на БВП и инфлацията, както следва: 2010 г. – 
6,4%; 2011 г. – 5,8%; 2012 г. – 13,3%; 2013 г. – 10,4%; 2014 г. – 4,0%. 
Повишението на МРЗ в началото на 2014 г., както и очакваното такова в началото на 2015 г. автоматично ще повиши и 
средната работна заплата, което пък ще рефлектира към натиск за увеличение и на възнагражденията на по-
квалифицирания персонал.  
"Не подкрепяме продължаващото увеличаване на минималната работна заплата като цяло. Отново настояваме за 
договаряне на диференцирани стойности на МРЗ по браншове", заявяват от АИКБ. Според тях постоянните коментари за 
увеличаване на максималния осигурителен доход имат отрицателно отражение върху бизнеса. 
АИКБ би подкрепила преструктурирането и редуцирането на бюджетите на министерствата и ведомствата - нещо повече, 
смятаме, че в издръжката на държавната система и администрация има още резерви, които могат да бъдат използвани. 
АИКБ не подкрепя увеличение на разходите за сектори "Вътрешен ред и сигурност" и "Отбрана" както като абсолютни 
стойности, така и като относителен дял спрямо БВП. Всъщност ние препоръчваме редукцията на бюджетите на 
първостепенните разпоредители в сектор "Вътрешен ред и сигурност" предвид доказано неефективните и неефикасни 
разходи в сектора и неизвършени реформи. По отношение сектор "Отбрана" анализите сочат, че към настоящия момент 
не се идентифицират сериозни рискове и заплахи по отношение на националната сигурност на България, което не налага 
необосновано и рязко увеличение на военните разходи, по препоръка на организация, в която България е равноправен 
партньор. 
Категорично ще подкрепим евентуалното увеличаване на средствата в бюджета за сектор "Образование и наука". 
АИКБ настоява да види в държавния бюджет разчети, които недвусмислено да показват развитие и реализация на 
конкретни реформи в пенсионната и здравно-осигурителната система. 
АИКБ отбелязва, че внедряването на електронни услуги и създаването на функциониращо електронно правителство 
драматично закъсняват. 
Накрая, но не и по значение искаме да подчертаем, че АИКБ настоява разработването, предлагането за обсъждане и 
утвърждаването на бюджета да става в законово утвърдените срокове, се казва още в позицията. /БГНЕС 
 
fakti.bg 
 
√ Едрият бизнес очаква по-скромен растеж 
Правителството трябва да изрази воля за борба със сивата икономика и контрабандата, смятат от АИКБ 
Докато в Средносрочната бюджетна прогноза е записано, че в периода 2015-2017 г. се очаква ускоряване на 
икономическия растеж от 1,2 % до 2,5 %, с основен принос ускоряването на растежа на потреблението на домакинствата 
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и подобряване на инвестиционната активност в страната, реалистичният подход изисква да се придържаме към 
значително по-скромни очаквания, които ни насочват към ръст на БВП в интервала между 1,0 и 1,5 на сто. 
Това се подчертава в Позицията на Асоциация на индустриалния капитал в България(АИКБ) по проект на държавния 
бюджет на Република България за 2015 г. изпратена до медиите. 
Правителството трябва да изрази воля за борба със сивата икономика и контрабандата, смята едрият бизнес. 
АИКБ е твърдо за запазване на ниските данъчни ставки и 10% процентния данък, тъй като това е важен сигнал за всички 
инвеститори по отношение на предвидимостта и стабилността на данъчната политика в страната. 
Индустриалците са убедени, че прогнозиран дефицит от 1,5 % е постижим и че под никакъв предлог не бива да се 
планира бюджетен дефицит по-голям от 2,0 % от БВП. 
Предлагаме ви цялата позиция на АИКБ. Подчертаното е от редакцията: 
Законът за държавния бюджет е фундаментална законодателна норма, в която намират отражение възприетите 
политики от парламентарното мнозинство и излъченото от него правителство, като конкретизира финансирането на 
дейности, реализиращи тези политики в различните сфери на обществено-икономическия живот и комплексното 
функциониране на държавното управление. 
По силата на комплекс от неблагоприятни фактори, утре, когато изтича срока по Закон за внасяне в парламента на 
проектобюджета, ние сме изправени пред реалност, в която не разполагаме с какъвто и да е проект за бюджет на 
Република България за 2015 г. 
Това налага позицията на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) да се фокусира върху основни тези, с 
цел разработване на оптимален по концепция и съдържание проект на държавен бюджет, като се базира на този етап 
единствено на резултати от традиционното ни проучване сред членовете на АИКБ и Средносрочната бюджетна прогноза 
за периода 2015 – 2017 г., както и на възприети принципни позиции. 
Докато в Средносрочната бюджетна прогноза е записано, че в периода 2015-2017 г. се очаква ускоряване на 
икономическия растеж от 1,2 % до 2,5 %, с основен принос ускоряването на растежа на потреблението на домакинствата 
и подобряване на инвестиционната активност в страната, АИКБ счита, че реалистичният подход изисква да се 
придържаме към значително по-скромни очаквания, които ни насочват към ръст на БВП в интервала между 1,0 и 1,5 на 
сто. 
Всъщност не забелязваме някакви адекватни мерки за увеличаване на вътрешното потребление и за по-добра регулация, 
които да дадат впечатляващ положителен резултат, а през последните месеци констатираме влошаването на външните 
условия за българския износ, което може да се отрази в по-малък ръст спрямо предходен наблюдаван период. 
В тази посока са и резултатите от анкетата сред членовете на АИКБ, като въпреки преобладаващите очаквания за 
увеличение на продажбите и ръст във финансовия резултат (съответно, 53% и 50% от анкетираните) приблизително 
еднакъв брой работодатели предполагат износът да остане без промяна или да отбележи ръст. Показателни са и 
очакванията, свързани с вътрешната инвестиционна активност, като едва една трета от членовете ни обмислят 
увеличение на инвестициите, докато всеки втори би се въздържал да разширява инвестиционната си дейност. 
Правителството трябва да изрази воля за борба със сивата икономика и контрабандата, да даде гаранции, че това няма 
да останат само думи и лозунги, включително и с това, че предвижданите приходи от акцизи трябва да отразяват 
евентуалните резултати от изпълнението на поетите ангажименти. 
Настояваме да се запази тенденцията за поддържане на дела на средствата, преразпределяни от държавния бюджет под 
40 %. АИКБ неизменно остава на позицията, че ограничаването на преразпределението е стимул за повишаване на 
ефективността на държавната администрация и има антикорупционен ефект. 
АИКБ продължава убедено и последователно да подкрепя данъчната стабилност при ниски равнища на данъчните 
ставки. 
Ние я оценяваме като един от основните фактори за привличане на инвестиции и за осигуряване на условия за 
икономически растеж. АИКБ приветства заявеното в Средносрочната бюджетна прогноза „запазване на ставката от 10 % 
през целия период 2015 – 2017 г.“. 
Смятаме, че това е важен сигнал за всички инвеститори по отношение на предвидимостта и стабилността на данъчната 
политика в страната. Положителен анонс е и заявеното запазване на размерите и съотношенията на осигурителните 
вноски за фондовете на ДОО и участието на държавата в осигуряването на фонд „Пенсии“ чрез трансфер на нивата от 
2014 г. и съответното запазване на размера на здравноосигурителната вноска на нивото от 2014 г. – 8 на сто. 
Важно е да припомним, че заложената фискална позиция в Средносрочната бюджетна прогноза 2015-2017 бе дефицит 
по консолидираната фискална програма в размер на 1,5 % от БВП за 2015 г., 1,1 % от БВП за 2016 г. и 0,9 % от БВП за 2017 
г. 
Изразяваме убеденост, че прогнозиран дефицит от 1,5 % е постижим. 
АИКБ остава на принципната си позиция, че под никакъв предлог не бива да се планира бюджетен дефицит по-голям от 
2,0 % от БВП. 
При всяко положение държавата трябва да се стреми към намаляване на размера на дефицита спрямо предходната 
година. Това би било сигнал към всички, че държавата се стреми към балансиране на публичните финанси. 
В същото време е необходимо да има ясна воля да не се позволи увеличаването на дефицита при евентуално 
неизпълнение на приходната част на бюджета и категорично изразяваме несъгласие увеличение на дефицита да се 
коментира във връзка с произволни интервенции в банковата или енергийната сфера – особено когато това се прави 
неаргументирано, без ясна прогноза и оценка на въздействие. 
Регулярните ни проучвания на заетостта в реалния сектор показват тенденция на ръст, както и предпазливо намаляване 
на равнището на безработицата. В подкрепа на тези хипотези са и последните анкетни резултати. Уместно е да 
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припомним, че през месец май 2014 г., анкетите сред членовете на АИКБ отчетоха първите симптоми на увеличаване на 
заетостта, но точно тогава избухна политическата криза, която определено ограничи бизнес активността в страната. 
Убедени сме, че 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. 
По отношение разчети, свързани с нивото на безработица, за прогнозния период бихме реферирали към стойности на 
коефициента на безработица в интервала 11-11,2%. 
По отношение на стойностите на средномесечната заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение имаме 
темп на нарастване, който многократно превишава темпа на нарастване на БВП и инфлацията, както следва: 
2010 г. – 6,4%;  2011 г. – 5,8%;  2012 г. – 13,3%;  2013 г. – 10,4%;  2014 г. – 4,0%. 
Повишението на МРЗ в началото на 2014 г., както и очакваното такова в началото на 2015 г. автоматично ще повиши и 
средната работна заплата, което пък ще рефлектира към натиск за увеличение и на възнагражденията на по-
квалифицирания персонал. 
Не подкрепяме продължаващото увеличаване на минималната работна заплата като цяло. Отново настояваме за 
договаряне на диференцирани стойности на МРЗ по браншове. 
Постоянните коментари за увеличаване на максималния осигурителен доход имат отрицателно отражение върху 
бизнеса. Оценяваме подобно евентуално решение като неправилно и водещо до намаляване на доходите на 
висококвалифицираните специалисти, увеличаване на разходите за осигурителни вноски и намаляване на 
конкурентоспособността на българските предприятия. 
АИКБ би подкрепила преструктурирането и редуцирането на бюджетите на министерствата и ведомствата - нещо повече, 
смятаме, че в издръжката на държавната система и администрация има още резерви, които могат да бъдат използвани. 
Също така трябва да бъде направен функционален анализ и да се предприемат мерки за закриване на държавни 
структури с отпаднали, дублирани или затихващи функции. Това обаче трябва да се извършва наистина с цел 
оптимизация на функционирането на държавната администрация, а не с цел политическа разправа с неудобни държавни 
служители. 
АИКБ не подкрепя увеличение на разходите за сектори „Вътрешен ред и сигурност” и „Отбрана” както като абсолютни 
стойности, така и като относителен дял спрямо БВП. Всъщност ние препоръчваме редукцията на бюджетите на 
първостепенните разпоредители в сектор „Вътрешен ред и сигурност” предвид доказано неефективните и неефикасни 
разходи в сектора и неизвършени реформи. По отношение сектор „Отбрана” анализите сочат, че към настоящия момент 
не се идентифицират сериозни рискове и заплахи по отношение на националната сигурност на България, което не налага 
необосновано и рязко увеличение на военните разходи, по препоръка на организация, в която България е равноправен 
партньор. Освен това трябва да има много ясна концепция за развитието на отбранителния потенциал на страната, кои 
родове войски и кои отбранителни мероприятия ще са приоритетни. Впрочем очакванията ни са при увеличаване на 
разходите за отбрана, приоритет да има българската отбранителна промишленост там, където това е възможно. 
Категорично ще подкрепим евентуалното увеличаване на средствата в бюджета за сектор „Образование и наука”. 
Винаги сме смятали, че образованието е недофинансиран сектор, като настояваме акцентът в разходването на 
допълнителното финансиране да е насочен към техническите университети, професионалното образование, приложната 
наука, „защитените“ професии и държавни стипендии. 
АИКБ настоява да види в държавния бюджет разчети, които недвусмислено да показват развитие и реализация на 
конкретни реформи в пенсионната и здравно-осигурителната система. 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. 
Всяка година при разискването на бюджета констатираме, че през последните години българската нация застарява и се 
влошава здравният статус на преобладаващата част от гражданите. Едновременно с това се ВЛОШАВА качеството на 
здравните услуги, въпреки значителното НАРАСТВАНЕ на средствата в бюджета за сектора. Няма съмнение, че трикратно 
увеличените средства през последните 10 години, се използват крайно неефективно. 
Затова и увеличаването на бюджета на сектора не води до подобряване на здравеопазването в страната. Ние 
продължаваме да пледираме за необходимостта от здравна реформа, която точно да определи държавната политика и 
модела на развитие на здравеопазването. 
АИКБ смята, че правителството трябва да положи още по-големи усилия от направените до сега за засилване и развиване 
на прилагането на програмното бюджетиране. Добре структурираните програмни бюджети на министерствата и 
ведомствата са гаранция за ефективност на бюджетните разходи. 
АИКБ отбелязва, че внедряването на електронни услуги и създаването на функциониращо електронно правителство 
драматично закъсняват и че на практика обхватът на електронните услуги е изключително ограничен, въпреки постоянно 
отделяните средства за целта и предлага средствата да се насочат именно към това, а не към съмнителни и 
необосновани разходи за поддръжка на вече закупен софтуер. Всъщност наблюдава се дори отстъпление от постигнати 
резултати - услуги, които бяха успешно тествани и внедрени, понастоящем не функционират. АИКБ настоява да бъдат 
свързани основните бази данни в България, така че да обменят данни, с оглед ефективното прилагане на практика на 
ЗЕУ. Настояваме за формулиране и финансиране на политики за въвеждането на електронно правосъдие, електронно 
здравеопазване, цифровизация на кадастъра и т.н. 
Накрая, но не и по значение искаме да подчертаем, че АИКБ настоява разработването, предлагането за обсъждане и 
утвърждаването на бюджета да става в законово утвърдените срокове. 
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√ Позиция на АИКБ по проект на държавния бюджет на република българия за 2015 г. 
Законът за държавния бюджет е фундаментална законодателна норма, в която намират отражение възприетите 
политики от парламентарното мнозинство и излъченото от него правителство, като конкретизира финансирането на 
дейности, реализиращи тези политики в различните сфери на обществено-икономическия живот и комплексното 
функциониране на държавното управление. 
По силата на комплекс от неблагоприятни фактори, утре, когато изтича срока по Закон за внасяне в парламента на 
проектобюджета, ние сме изправени пред реалност, в която не разполагаме с какъвто и да е проект за бюджет на 
Република България за 2015 г. 
Това налага позицията на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) да се фокусира върху основни тези, с 
цел разработване на оптимален по концепция и съдържание проект на държавен бюджет, като се базира на този етап 
единствено на резултати от традиционното ни проучване сред членовете на АИКБ и Средносрочната бюджетна прогноза 
за периода 2015 – 2017 г., както и на възприети принципни позиции. 
Докато в Средносрочната бюджетна прогноза е записано, че в периода 2015-2017 г. се очаква ускоряване на 
икономическия растеж от 1,2 % до 2,5 %, с основен принос ускоряването на растежа на потреблението на домакинствата 
и подобряване на инвестиционната активност в страната, АИКБ счита, че реалистичният подход изисква да се 
придържаме към значително по-скромни очаквания, които ни насочват към ръст на БВП в интервала между 1,0 и 1,5 на 
сто. 
Всъщност не забелязваме някакви адекватни мерки за увеличаване на вътрешното потребление и за по-добра регулация, 
които да дадат впечатляващ положителен резултат, а през последните месеци констатираме влошаването на външните 
условия за българския износ, което може да се отрази в по-малък ръст спрямо предходен наблюдаван период. 
В тази посока са и резултатите от анкетата сред членовете на АИКБ, като въпреки преобладаващите очаквания за 
увеличение на продажбите и ръст във финансовия резултат (съответно, 53% и 50% от анкетираните) приблизително 
еднакъв брой работодатели предполагат износът да остане без промяна или да отбележи ръст. Показателни са и 
очакванията, свързани с вътрешната инвестиционна активност, като едва една трета от членовете ни обмислят 
увеличение на инвестициите, докато всеки втори би се въздържал да разширява инвестиционната си дейност. 
Правителството трябва да изрази воля за борба със сивата икономика и контрабандата, да даде гаранции, че това няма 
да останат само думи и лозунги, включително и с това, че предвижданите приходи от акцизи трябва да отразяват 
евентуалните резултати от изпълнението на поетите ангажименти. 
Настояваме да се запази тенденцията за поддържане на дела на средствата, преразпределяни от държавния бюджет под 
40 %. АИКБ неизменно остава на позицията, че ограничаването на преразпределението е стимул за повишаване на 
ефективността на държавната администрация и има антикорупционен ефект. 
АИКБ продължава убедено и последователно да подкрепя данъчната стабилност при ниски равнища на данъчните 
ставки. Ние я оценяваме като един от основните фактори за привличане на инвестиции и за осигуряване на условия за 
икономически растеж. АИКБ приветства заявеното в Средносрочната бюджетна прогноза „запазване на ставката от 10 % 
през целия период 2015 – 2017 г.“. Смятаме, че това е важен сигнал за всички инвеститори по отношение на 
предвидимостта и стабилността на данъчната политика в страната. Положителен анонс е и заявеното запазване на 
размерите и съотношенията на осигурителните вноски за фондовете на ДОО и участието на държавата в осигуряването 
на фонд „Пенсии“ чрез трансфер на нивата от 2014 г. и съответното запазване на размера на здравноосигурителната 
вноска на нивото от 2014 г. – 8 на сто. 
Важно е да припомним, че заложената фискална позиция в Средносрочната бюджетна прогноза 2015-2017 бе дефицит 
по консолидираната фискална програма в размер на 1,5 % от БВП за 2015 г., 1,1 % от БВП за 2016 г. и 0,9 % от БВП за 2017 
г. 
Изразяваме убеденост, че прогнозиран дефицит от 1,5 % е постижим. АИКБ остава на принципната си позиция, че под 
никакъв предлог не бива да се планира бюджетен дефицит по-голям от 2,0 % от БВП. 
При всяко положение държавата трябва да се стреми към намаляване на размера на дефицита спрямо предходната 
година. Това би било сигнал към всички, че държавата се стреми към балансиране на публичните финанси. 
В същото време е необходимо да има ясна воля да не се позволи увеличаването на дефицита при евентуално 
неизпълнение на приходната част на бюджета и категорично изразяваме несъгласие увеличение на дефицита да се 
коментира във връзка с произволни интервенции в банковата или енергийната сфера – особено когато това се прави 
неаргументирано, без ясна прогноза и оценка на въздействие. 
Регулярните ни проучвания на заетостта в реалния сектор показват тенденция на ръст, както и предпазливо намаляване 
на равнището на безработицата. В подкрепа на тези хипотези са и последните анкетни резултати. Уместно е да 
припомним, че през месец май 2014 г., анкетите сред членовете на АИКБ отчетоха първите симптоми на увеличаване на 
заетостта, но точно тогава избухна политическата криза, която определено ограничи бизнес активността в страната. 
Убедени сме, че 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. 
По отношение разчети, свързани с нивото на безработица, за прогнозния период бихме реферирали към стойности на 
коефициента на безработица в интервала 11-11,2%. 
По отношение на стойностите на средномесечната заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение имаме 
темп на нарастване, който многократно превишава темпа на нарастване на БВП и инфлацията, както следва: 
2010 г. – 6,4%; 2011 г. – 5,8%; 2012 г. – 13,3%; 2013 г. – 10,4%; 2014 г. – 4,0%. 



19 

 

 

Повишението на МРЗ в началото на 2014 г., както и очакваното такова в началото на 2015 г. автоматично ще повиши и 
средната работна заплата, което пък ще рефлектира към натиск за увеличение и на възнагражденията на по-
квалифицирания персонал. 
Не подкрепяме продължаващото увеличаване на минималната работна заплата като цяло. Отново настояваме за 
договаряне на диференцирани стойности на МРЗ по браншове. 
Постоянните коментари за увеличаване на максималния осигурителен доход имат отрицателно отражение върху 
бизнеса. Оценяваме подобно евентуално решение като неправилно и водещо до намаляване на доходите на 
висококвалифицираните специалисти, увеличаване на разходите за осигурителни вноски и намаляване на 
конкурентоспособността на българските предприятия. 
АИКБ би подкрепила преструктурирането и редуцирането на бюджетите на министерствата и ведомствата - нещо повече, 
смятаме, че в издръжката на държавната система и администрация има още резерви, които могат да бъдат използвани. 
Също така трябва да бъде направен функционален анализ и да се предприемат мерки за закриване на държавни 
структури с отпаднали, дублирани или затихващи функции. Това обаче трябва да се извършва наистина с цел 
оптимизация на функционирането на държавната администрация, а не с цел политическа разправа с неудобни държавни 
служители. 
АИКБ не подкрепя увеличение на разходите за сектори „Вътрешен ред и сигурност” и „Отбрана” както като абсолютни 
стойности, така и като относителен дял спрямо БВП. Всъщност ние препоръчваме редукцията на бюджетите на 
първостепенните разпоредители в сектор „Вътрешен ред и сигурност” предвид доказано неефективните и неефикасни 
разходи в сектора и неизвършени реформи. По отношение сектор „Отбрана” анализите сочат, че към настоящия момент 
не се идентифицират сериозни рискове и заплахи по отношение на националната сигурност на България, което не налага 
необосновано и рязко увеличение на военните разходи, по препоръка на организация, в която България е равноправен 
партньор. Освен това трябва да има много ясна концепция за развитието на отбранителния потенциал на страната, кои 
родове войски и кои отбранителни мероприятия ще са приоритетни. Впрочем очакванията ни са при увеличаване на 
разходите за отбрана, приоритет да има българската отбранителна промишленост там, където това е възможно. 
Категорично ще подкрепим евентуалното увеличаване на средствата в бюджета за сектор „Образование и наука”. Винаги 
сме смятали, че образованието е недофинансиран сектор, като настояваме акцентът в разходването на допълнителното 
финансиране да е насочен към техническите университети, професионалното образование, приложната наука, 
„защитените“ професии и държавни стипендии. 
АИКБ настоява да види в държавния бюджет разчети, които недвусмислено да показват развитие и реализация на 
конкретни реформи в пенсионната и здравно-осигурителната система. 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. 
Всяка година при разискването на бюджета констатираме, че през последните години българската нация застарява и се 
влошава здравният статус на преобладаващата част от гражданите. Едновременно с това се ВЛОШАВА качеството на 
здравните услуги, въпреки значителното НАРАСТВАНЕ на средствата в бюджета за сектора. Няма съмнение, че трикратно 
увеличените средства през последните 10 години, се използват крайно неефективно. Затова и увеличаването на бюджета 
на сектора не води до подобряване на здравеопазването в страната. Ние продължаваме да пледираме за 
необходимостта от здравна реформа, която точно да определи държавната политика и модела на развитие на 
здравеопазването. 
АИКБ смята, че правителството трябва да положи още по-големи усилия от направените до сега за засилване и развиване 
на прилагането на програмното бюджетиране. Добре структурираните програмни бюджети на министерствата и 
ведомствата са гаранция за ефективност на бюджетните разходи. 
АИКБ отбелязва, че внедряването на електронни услуги и създаването на функциониращо електронно правителство 
драматично закъсняват и че на практика обхватът на електронните услуги е изключително ограничен, въпреки постоянно 
отделяните средства за целта и предлага средствата да се насочат именно към това, а не към съмнителни и 
необосновани разходи за поддръжка на вече закупен софтуер. Всъщност наблюдава се дори отстъпление от постигнати 
резултати - услуги, които бяха успешно тествани и внедрени, понастоящем не функционират. АИКБ настоява да бъдат 
свързани основните бази данни в България, така че да обменят данни, с оглед ефективното прилагане на практика на 
ЗЕУ. Настояваме за формулиране и финансиране на политики за въвеждането на електронно правосъдие, електронно 
здравеопазване, цифровизация на кадастъра и т.н. 
Накрая, но не и по значение искаме да подчертаем, че АИКБ настоява разработването, предлагането за обсъждане и 
утвърждаването на бюджета да става в законово утвърдените срокове. 
 
bulfax.com 
 
√ Бизнесът притеснен, че не се работи по бюджета за догодина 
Притеснението си, че ден преди законовия срок за внасяне в парламента на проектобюджета за следващата година такъв 
все още няма и липсва информация да се работи по него, изразиха в четвъртък от Асоциацията на индустриалния капитал 
в България (АИКБ). В залисията около предсрочните парламентарни избори, сформирането на правителство и 
актуализацията на тазгодишния бюджет на фона на кризата със затворената "Корпоративна търговска банка" (КТБ), 
действително нито служебното финансово министерство, нито политическите сили коментират параметрите на бъдещия 
държавен бюджет и политиките, които ще бъдат отразени в него. Очертава се сериозно забавяне на дискусиите по него 
предвид заявената необходимост от ревизия на държавните финанси за 2014 г. Затова от АИКБ призовават да започне 
разработване на оптимален по концепция и съдържание проект на държавен бюджет, като информира управляващите за 
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нагласите на бизнеса. Организацията счита, че вместо записаното в Средносрочната бюджетна прогноза на 
правителството за ускоряване на икономическия ръст от 1.2 до 2.5 г. в периода от 2015 до 2017 г., по-реалистично е да се 
приеме по-скромния растеж между 1 и 1,5 на сто. Индустриалците критикуват липсата на адекватни мерки за 
увеличаване на вътрешното потребление и за по-добра регулация и препоръчват на правителството да изрази воля за 
борба със сивата икономика и контрабандата, да даде гаранции, че това няма да останат само думи и лозунги, 
включително и с това, че предвижданите приходи от акцизи трябва да отразяват евентуалните резултати от 
изпълнението на поетите ангажименти. АИКБ иска също така да се запази плоския данък, за чието отменяне и въвеждане 
на подоходно облагане преди не внесе законопроект БСП. Организацията смята, че трябва да се запазят размерите и 
съотношенията на пенсионните и здравни осигурителните вноски, за които обаче служебното правителство предлага на 
следващия кабинет реформа. Според бизнеса е постижимо бюджетният дефицит да е 1.5 на сто и смята, че той в никакъв 
случай не трябва да надвишава 2 процента, което би било сигнал към всички, че държавата се стреми към балансиране 
на публичните финанси. Прогнозите на асоциацията са безработицата в периода 2015-2017 г. да е в порядъка на 11-11.2 
на сто. Тя се обявява против продължаващо увеличаване на минималната работна заплата,  което автоматично ще 
повиши и средната работна заплата, което пък ще рефлектира към натиск за увеличение и на възнагражденията на по-
квалифицирания персонал и това ще натовари бизнеса. Постоянните коментари за увеличаване на максималния 
осигурителен доход имат отрицателно отражение върху бизнеса, пише в писмото на АИКБ. В него се декларира подкрепа 
за преструктурирането и редуцирането на бюджетите на министерствата и ведомствата и дори закриване на държавни 
структури в отпаднала необходимост. Против увеличението на разходите за секторите "Вътрешен ред и сигурност” и 
"Отбрана” като абсолютни стойности и като относителен дял спрямо БВП, се обявява бизнесът. Аргументът им е, че 
системите харчат неефективно парите имат нужда от реформа. Индустриалците обаче подкрепят вдигането на средствата 
за образование и настояват за реформа в здравеопазването и вдигане на възрастта за пенсиониране Те отбелязват, че 
внедряването на електронни услуги и създаването на функциониращо електронно правителство драматично закъсняват 
и че на практика обхватът на електронните услуги е изключително ограничен, въпреки постоянно отделяните средства за 
целта. Настояванията са за формулиране и финансиране на политики за въвеждането на електронно правосъдие, 
електронно здравеопазване, цифровизация на кадастъра и т.н. 
 
forumnews.bg 
 
√ Бизнесът: Бюджет 2015 закъснява 
Утре, когато изтича срокът по закон за внасяне в парламента на проектобюджета, ние сме изправени пред реалност, в 
която не разполагаме с какъвто и да е проект за бюджет на Република България за 2015 г. Това предупреди в писмо 
Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Работодателите разкритикуваха прогнозите на кабинета Близнашки за ускоряване на растежа на потреблението на 
домакинствата и подобряване на инвестиционната активност в страната. 
Реалистичният подход изисква да се придържаме към значително по-скромни очаквания, които ни насочват към ръст на 
икономиката в интервала между 1,0 и 1,5 на сто, вместо заложените в средносрочната бюджетна прогноза за 2015-2017 
г. 1,2 % до 2,5 %, смятат от асоциацията. 
Бизнесът заявява, че няма адекватни мерки за увеличаване на вътрешното потребление и за по-добра регулация, които 
да дадат впечатляващ положителен резултат, а през последните месеци дори констатира влошаването на външните 
условия за българския износ, което може да се отрази в по-малък ръст спрямо предходен наблюдаван период. 
Нагласите сред бизнеса са твърде предпазливи и не предполагат ръст на инвестициите, достатъчен, за реализирането на 
заложените в проекта за бюджет прогнози. 
Правителството трябва да изрази воля за борба със сивата икономика и контрабандата, да даде гаранции, че това няма 
да останат само думи и лозунги, включително и с това, че предвижданите приходи от акцизи трябва да отразяват 
евентуалните резултати от изпълнението на поетите ангажименти, настояват от АИКБ. 
Асоциацията остава на принципната си позиция, че под никакъв предлог не бива да се планира бюджетен дефицит по-
голям от 2,0 % от БВП. 
Организацията не подкрепя увеличение на разходите за сектори „Вътрешен ред и сигурност” и „Отбрана” както като 
абсолютни стойности, така и като относителен дял спрямо БВП. 
От АИКБ настояват да видят в държавния бюджет разчети, които недвусмислено да показват развитие и реализация на 
конкретни реформи в пенсионната и здравно-осигурителната система, като и за необходимостта от здравна реформа, 
която точно да определи държавната политика и модела на развитие на здравеопазването. 
 
sliven.net 
 
√ ПОЗИЦИЯ НА АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ ПО ПРОЕКТ НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2015 Г. 
Законът за държавния бюджет е фундаментална законодателна норма, в която намират отражение възприетите 
политики от парламентарното мнозинство и излъченото от него правителство, като конкретизира финансирането на 
дейности, реализиращи тези политики в различните сфери на обществено-икономическия живот и комплексното 
функциониране на държавното управление. 
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По силата на комплекс от неблагоприятни фактори, утре, когато изтича срока по Закон за внасяне в парламента на 
проектобюджета, ние сме изправени пред реалност, в която не разполагаме с какъвто и да е проект за бюджет на 
Република България за 2015 г. 
Това налага позицията на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) да се фокусира върху основни тези, с 
цел разработване на оптимален по концепция и съдържание проект на държавен бюджет, като се базира на този етап 
единствено на резултати от традиционното ни проучване сред членовете на АИКБ и Средносрочната бюджетна прогноза 
за периода 2015 – 2017 г., както и на възприети принципни позиции. 
Докато в Средносрочната бюджетна прогноза е записано, че в периода 2015-2017 г. се очаква ускоряване на 
икономическия растеж от 1,2 % до 2,5 %, с основен принос ускоряването на растежа на потреблението на домакинствата 
и подобряване на инвестиционната активност в страната, АИКБ счита, че реалистичният подход изисква да се 
придържаме към значително по-скромни очаквания, които ни насочват към ръст на БВП в интервала между 1,0 и 1,5 на 
сто. 
Всъщност не забелязваме някакви адекватни мерки за увеличаване на вътрешното потребление и за по-добра регулация, 
които да дадат впечатляващ положителен резултат, а през последните месеци констатираме влошаването на външните 
условия за българския износ, което може да се отрази в по-малък ръст спрямо предходен наблюдаван период. 
В тази посока са и резултатите от анкетата сред членовете на АИКБ, като въпреки преобладаващите очаквания за 
увеличение на продажбите и ръст във финансовия резултат (съответно, 53% и 50% от анкетираните) приблизително 
еднакъв брой работодатели предполагат износът да остане без промяна или да отбележи ръст. Показателни са и 
очакванията, свързани с вътрешната инвестиционна активност, като едва една трета от членовете ни обмислят 
увеличение на инвестициите, докато всеки втори би се въздържал да разширява инвестиционната си дейност. 
Правителството трябва да изрази воля за борба със сивата икономика и контрабандата, да даде гаранции, че това няма 
да останат само думи и лозунги, включително и с това, че предвижданите приходи от акцизи трябва да отразяват 
евентуалните резултати от изпълнението на поетите ангажименти. 
Настояваме да се запази тенденцията за поддържане на дела на средствата, преразпределяни от държавния бюджет под 
40 %. АИКБ неизменно остава на позицията, че ограничаването на преразпределението е стимул за повишаване на 
ефективността на държавната администрация и има антикорупционен ефект. 
АИКБ продължава убедено и последователно да подкрепя данъчната стабилност при ниски равнища на данъчните 
ставки. Ние я оценяваме като един от основните фактори за привличане на инвестиции и за осигуряване на условия за 
икономически растеж. АИКБ приветства заявеното в Средносрочната бюджетна прогноза „запазване на ставката от 10 % 
през целия период 2015 – 2017 г.“. Смятаме, че това е важен сигнал за всички инвеститори по отношение на 
предвидимостта и стабилността на данъчната политика в страната. Положителен анонс е и заявеното запазване на 
размерите и съотношенията на осигурителните вноски за фондовете на ДОО и участието на държавата в осигуряването 
на фонд „Пенсии“ чрез трансфер на нивата от 2014 г. и съответното запазване на размера на здравноосигурителната 
вноска на нивото от 2014 г. – 8 на сто. 
Важно е да припомним, че заложената фискална позиция в Средносрочната бюджетна прогноза 2015-2017 бе дефицит 
по консолидираната фискална програма в размер на 1,5 % от БВП за 2015 г., 1,1 % от БВП за 2016 г. и  0,9 % от БВП за 2017 
г. 
Изразяваме убеденост, че прогнозиран дефицит от 1,5 % е постижим. АИКБ остава на принципната си позиция, че под 
никакъв предлог не бива да се планира бюджетен дефицит по-голям от 2,0 % от БВП. 
При всяко положение държавата трябва да се стреми към намаляване на размера на дефицита спрямо предходната 
година. Това би било сигнал към всички, че държавата се стреми към балансиране на публичните финанси. 
В същото време е необходимо да има ясна воля да не се позволи увеличаването на дефицита при евентуално 
неизпълнение на приходната част на бюджета и категорично изразяваме несъгласие увеличение на дефицита да се 
коментира във връзка с произволни интервенции в банковата или енергийната сфера – особено когато това се прави 
неаргументирано, без ясна прогноза и оценка на въздействие. 
Регулярните ни проучвания на заетостта в реалния сектор показват тенденция на ръст, както и предпазливо намаляване 
на равнището на безработицата. В подкрепа на тези хипотези са и последните анкетни резултати. Уместно е да 
припомним, че през месец май 2014 г., анкетите сред членовете на АИКБ отчетоха първите симптоми на увеличаване на 
заетостта, но точно тогава избухна политическата криза, която определено ограничи бизнес активността в страната. 
Убедени сме, че 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. 
По отношение разчети, свързани с нивото на безработица, за прогнозния период бихме реферирали към стойности на 
коефициента на безработица в интервала 11-11,2%. 
По отношение на стойностите на средномесечната заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение имаме 
темп на нарастване, който многократно превишава темпа на нарастване на БВП и инфлацията, както следва: 
2010 г. – 6,4%; 2011 г. – 5,8%; 2012 г. – 13,3%; 2013 г. – 10,4%; 2014 г. – 4,0%. 
Повишението на МРЗ в началото на 2014 г., както и очакваното такова в началото на 2015 г. автоматично ще повиши и 
средната работна заплата, което пък ще рефлектира към натиск за увеличение и на възнагражденията на по-
квалифицирания персонал. 
Не подкрепяме продължаващото увеличаване на минималната работна заплата като цяло. Отново настояваме за 
договаряне на диференцирани стойности на МРЗ по браншове. 
Постоянните коментари за увеличаване на максималния осигурителен доход имат отрицателно отражение върху 
бизнеса. Оценяваме подобно евентуално решение като неправилно и водещо до намаляване на доходите на 
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висококвалифицираните специалисти, увеличаване на разходите за осигурителни вноски и намаляване на 
конкурентоспособността на българските предприятия. 
АИКБ би подкрепила преструктурирането и редуцирането на бюджетите на министерствата и ведомствата - нещо повече, 
смятаме, че в издръжката на държавната система и администрация има още резерви, които могат да бъдат използвани. 
Също така трябва да бъде направен функционален анализ и да се предприемат мерки за закриване на държавни 
структури с отпаднали, дублирани или затихващи функции. Това обаче трябва да се извършва наистина с цел 
оптимизация на функционирането на държавната администрация, а не с цел политическа разправа с неудобни държавни 
служители. 
АИКБ не подкрепя увеличение на разходите за сектори „Вътрешен ред и сигурност” и „Отбрана” както като абсолютни 
стойности, така и като относителен дял спрямо БВП. Всъщност ние препоръчваме редукцията на бюджетите на 
първостепенните разпоредители в сектор „Вътрешен ред и сигурност” предвид доказано неефективните и неефикасни 
разходи в сектора и неизвършени реформи. По отношение сектор „Отбрана” анализите сочат, че към настоящия момент 
не се идентифицират сериозни рискове и заплахи по отношение на националната сигурност на България, което не налага 
необосновано и рязко увеличение на военните разходи, по препоръка на организация, в която България е равноправен 
партньор. Освен това трябва да има много ясна концепция за развитието на отбранителния потенциал на страната, кои 
родове войски и кои отбранителни мероприятия ще са приоритетни. Впрочем очакванията ни са при увеличаване на 
разходите за отбрана, приоритет да има българската отбранителна промишленост там, където това е възможно. 
Категорично ще подкрепим евентуалното увеличаване на средствата в бюджета за сектор „Образование и наука”. Винаги 
сме смятали, че образованието е недофинансиран сектор, като настояваме акцентът в разходването на допълнителното 
финансиране да е насочен към техническите университети, професионалното образование, приложната наука, 
„защитените“ професии и държавни стипендии. 
АИКБ настоява да види в държавния бюджет разчети, които недвусмислено да показват развитие и реализация на 
конкретни реформи в пенсионната и здравно-осигурителната система. 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. 
Всяка година при разискването на бюджета констатираме, че през последните години българската нация застарява и се 
влошава здравният статус на преобладаващата част от гражданите. Едновременно с това се ВЛОШАВА качеството на 
здравните услуги, въпреки значителното НАРАСТВАНЕ на средствата в бюджета за сектора. Няма съмнение, че трикратно 
увеличените средства през последните 10 години, се използват крайно неефективно. Затова и увеличаването на бюджета 
на сектора не води до подобряване на здравеопазването в страната. Ние продължаваме да пледираме за 
необходимостта от здравна реформа, която точно да определи държавната политика и модела на развитие на 
здравеопазването. 
АИКБ смята, че правителството трябва да положи още по-големи усилия от направените до сега за засилване и развиване 
на прилагането на програмното бюджетиране. Добре структурираните програмни бюджети на министерствата и 
ведомствата са гаранция за ефективност на бюджетните разходи. 
АИКБ отбелязва, че внедряването на електронни услуги и създаването на функциониращо електронно правителство 
драматично закъсняват и че на практика обхватът на електронните услуги е изключително ограничен, въпреки постоянно 
отделяните средства за целта и предлага средствата да се насочат именно към това, а не към съмнителни и 
необосновани разходи за поддръжка на вече закупен софтуер. Всъщност наблюдава се дори отстъпление от постигнати 
резултати - услуги, които бяха успешно тествани и внедрени, понастоящем не функционират. АИКБ настоява да бъдат 
свързани основните бази данни в България, така че да обменят данни, с оглед ефективното прилагане на практика на 
ЗЕУ. Настояваме за формулиране и финансиране на политики за въвеждането на електронно правосъдие, електронно 
здравеопазване, цифровизация на кадастъра и т.н. 
Накрая, но не и по значение искаме да подчертаем, че АИКБ настоява разработването, предлагането за обсъждане и 
утвърждаването на бюджета да става в законово утвърдените срокове. 
 
utroruse.com 
 
√ АИКБ: Проектът за бюджета за 2015 година закъснява 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепя данъчната стабилност при ниски равнища на 
данъчните ставки. 
Това е записано в позиция на АИКБ по проекта на държавния бюджет за 2015 година. "По силата на комплекс от 
неблагоприятни фактори, утре, когато изтича срока по Закон за внасяне в парламента на проектобюджета, ние сме 
изправени пред реалност, в която не разполагаме с какъвто и да е проект за бюджет на Република България за 2015 г.", 
заявяват от АИКБ. Позицията им се базира на резултати от традиционното им проучване сред членовете на АИКБ и 
Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2015 – 2017 г., както и на възприети принципни позиции. 
Докато в Средносрочната бюджетна прогноза е записано, че в периода 2015-2017 г. се очаква ускоряване на 
икономическия растеж от 1,2 % до 2,5 %, с основен принос ускоряването на растежа на потреблението на домакинствата 
и подобряване на инвестиционната активност в страната, АИКБ счита, че реалистичният подход изисква да се 
придържаме към значително по-скромни очаквания, които ни насочват към ръст на БВП в интервала между 1,0 и 1,5 на 
сто. 
Правителството трябва да изрази воля за борба със сивата икономика и контрабандата, да даде гаранции, че това няма 
да останат само думи и лозунги, включително и с това, че предвижданите приходи от акцизи трябва да отразяват 
евентуалните резултати от изпълнението на поетите ангажименти. 
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Настояваме да се запази тенденцията за поддържане на дела на средствата, преразпределяни от държавния бюджет под 
40 %. 
АИКБ продължава убедено и последователно да подкрепя данъчната стабилност при ниски равнища на данъчните 
ставки. Ние я оценяваме като един от основните фактори за привличане на инвестиции и за осигуряване на условия за 
икономически растеж. АИКБ приветства заявеното в Средносрочната бюджетна прогноза "запазване на ставката от 10 % 
през целия период 2015 – 2017 г.". Смятаме, че това е важен сигнал за всички инвеститори по отношение на 
предвидимостта и стабилността на данъчната политика в страната. Положителен анонс е и заявеното запазване на 
размерите и съотношенията на осигурителните вноски за фондовете на ДОО и участието на държавата в осигуряването 
на фонд "Пенсии" чрез трансфер на нивата от 2014 г. и съответното запазване на размера на здравноосигурителната 
вноска на нивото от 2014 г. – 8 на сто. 
Важно е да припомним, че заложената фискална позиция в Средносрочната бюджетна прогноза 2015-2017 бе дефицит 
по консолидираната фискална програма в размер на 1,5 % от БВП за 2015 г., 1,1 % от БВП за 2016 г. и 0,9 % от БВП за 2017 
г. 
Според асоциацията прогнозиран дефицит от 1,5 % е постижим. АИКБ остава на принципната си позиция, че под никакъв 
предлог не бива да се планира бюджетен дефицит по-голям от 2,0% от БВП. 
По отношение разчети, свързани с нивото на безработица, за прогнозния период бихме реферирали към стойности на 
коефициента на безработица в интервала 11-11,2%. 
По отношение на стойностите на средномесечната заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение имаме 
темп на нарастване, който многократно превишава темпа на нарастване на БВП и инфлацията, както следва: 2010 г. – 
6,4%; 2011 г. – 5,8%; 2012 г. – 13,3%; 2013 г. – 10,4%; 2014 г. – 4,0%. 
Повишението на МРЗ в началото на 2014 г., както и очакваното такова в началото на 2015 г. автоматично ще повиши и 
средната работна заплата, което пък ще рефлектира към натиск за увеличение и на възнагражденията на по-
квалифицирания персонал. 
"Не подкрепяме продължаващото увеличаване на минималната работна заплата като цяло. Отново настояваме за 
договаряне на диференцирани стойности на МРЗ по браншове", заявяват от АИКБ. Според тях постоянните коментари за 
увеличаване на максималния осигурителен доход имат отрицателно отражение върху бизнеса. 
АИКБ би подкрепила преструктурирането и редуцирането на бюджетите на министерствата и ведомствата - нещо повече, 
смятаме, че в издръжката на държавната система и администрация има още резерви, които могат да бъдат използвани. 
АИКБ не подкрепя увеличение на разходите за сектори "Вътрешен ред и сигурност" и "Отбрана" както като абсолютни 
стойности, така и като относителен дял спрямо БВП. Всъщност ние препоръчваме редукцията на бюджетите на 
първостепенните разпоредители в сектор "Вътрешен ред и сигурност" предвид доказано неефективните и неефикасни 
разходи в сектора и неизвършени реформи. По отношение сектор "Отбрана" анализите сочат, че към настоящия момент 
не се идентифицират сериозни рискове и заплахи по отношение на националната сигурност на България, което не налага 
необосновано и рязко увеличение на военните разходи, по препоръка на организация, в която България е равноправен 
партньор. 
Категорично ще подкрепим евентуалното увеличаване на средствата в бюджета за сектор "Образование и наука". 
АИКБ настоява да види в държавния бюджет разчети, които недвусмислено да показват развитие и реализация на 
конкретни реформи в пенсионната и здравно-осигурителната система. 
АИКБ отбелязва, че внедряването на електронни услуги и създаването на функциониращо електронно правителство 
драматично закъсняват. 
Накрая, но не и по значение искаме да подчертаем, че АИКБ настоява разработването, предлагането за обсъждане и 
утвърждаването на бюджета да става в законово утвърдените срокове, се казва още в позицията. 
 
Българска национално радио 
 
√ Проф. Христина Вучева: Подкрепям идеята за КТБ на временната бюджетна комисия 
Подкрепям идеята за КТБ на временната комисия, каза бившият министър на финансите проф. Христина Вучева в 
интервю за предаването „12+3“ по повод на вчерашното решение на временната бюджетна комисия БНБ да оздравява 
банки с отрицателен капитал. 
Макар че считам, че то трябва добре да се обработи, да се поднесе в по-ясна редакция в пленарна зала, както и да се 
намерят хора в Министерство на финансите, които професионално да предложат съответни промени в Закона за 
кредитните институции и Закона за гарантиране на влогове, така че едновременно да се отстранят някои недостатъци, 
които има досега. Наистина считам, че този проблем може да се реши, въпреки доклада, каза още тя. 
Цялото интервю чуйте от звуковия файл. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bnr.bg/post/100479215/prof-hristina-vucheva-podkrepam-ideata-za-ktb-na-vremennata-budjetna-komisia
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Фонд „Земеделие” организира информационни дни за пчеларите 
Държавен фонд „Земеделие” организира два информационни семинара за пчеларите, свързани с промени в условията 
за кандидатстване по Националната програма по пчеларство (НПП) за 2014-2016 година, съобщиха от фонда. 
Първият форум ще се проведе на 6 ноември в с. Арбанаси, общ. Велико Търново, а вторият - на 12 ноември в град 
Пловдив. 
Приемът по мерки А "Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари", Б „Борба срещу вароатозата”, В „Мерки за 
подкрепа на извършването на физикохимичен анализ на пчелния мед” и Г „Мерки за подкрепа на подновяването на 
пчелните кошери в Общността” от програмата ще започне на 17 ноември 2014 година. Целта на събитията е пчеларите да 
се запознаят с измененията в Наредба № 9 от 19 ноември 2013 г. за прилагане на НПП 2014-2016 г., в съответствие с 
които ще се подават документите по четирите мерки. 
По време на информационните дни пчеларите ще се запознаят и с възможностите за кредитиране на одобрените 
инвестиции по програмата със средства на ДФ „Земеделие”, както и с условията за промотиране на българските пчелни 
продукти. 
 
√ Оманският фонд официално е подал оферта за КТБ 
Оманският фонд официално е подал оферта за КТБ, съобщава БГНЕС. 
Консорциум на Оманския фонд е подал оферта за поставената под особен надзор Корпоративна търговска банка. 
Представители на Оманския фонд и ЕПИК разговаряха за оздравяването на запорираната банка преди седмица. 
Те са информирали централната банка, че работят със служебното правителството и с парламентарно представените 
партии за изготвяне на план, който да спаси КТБ, включително и с държавна помощ. 
В сряда депутатите от Временната бюджетна комисия задължиха БНБ да не отнема лиценза на банката, а КТБ да бъде 
оздравена. Шефът на БНБ Иван Искров беше категоричен, че централната банка не може да напечата пари и да 
оздравява КТБ, а и не е нейна работа да прави това. Това би трябвало да го прави или инвеститор, или държавата, в 
случай че реши да налива съответните средства. 
 
√ ЕС отпуска само 4,3 млн. евро на България за 5 енергийни проекта 
Държавите членки на Европейския съюз се договориха в сряда да отпуснат 647 милиона евро в подкрепа на приоритетни 
инфраструктурни проекти в областта на енергетиката, предаде Представителството на Европейската комисия у нас. 
Основната част от средствата се предоставят за проекти в газовия сектор и за пренос на електроенергия в региона на 
Балтийско море и в Източна и Югоизточна Европа. 
Сред одобрените проекти са и 5 обекта в България за над 4 милиона евро. Страната ни ще получи 4,3 млн. евро за 
проучвания и възможности за строителство на енергийни проекти. 
У нас най-много средства ще получи НЕК за проучване за разширението на ПАВЕЦ „Чаира“ и хидровъзел „Яденица“. За 
целта от ЕС ще отпуснат 3,2 млн. евро. Самият проект за разширението се очаква да струва над 200 млн. лева, според 
последните данни на НЕК, съобщи Дневник. 
Европейското финансиране, отпуснато на Гърция, предвижда и строителството на връзка от ТЕЦ "Марица Изток" към 
гръцката електропреносна мрежа. 
Финансираните 34 проекта са избрани от общо 248 в цяла Европа, определени като приоритетни от страните-члеки и 
Европейската комисия. Списъкът с тях беше публикуван през октомври 2013 г. 
Ще бъдат съфинансирани и иновационни технологии в електроенергийния сектор. Те включват проучване на 
възможността за създаването на подводен кабел с дължина 700 км за постоянен ток с високо напрежение между 
Норвегия и Обединеното кралство , както и на проект за интелигентни мрежи по границата на Ирландия и Обединеното 
кралство (Северна Ирландия). 
Финансирането се осигурява по програма на ЕС, наречена "Механизъм за свързване на Европа". 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ ГЕРБ излязоха с по-мек вариант на "поправката КТБ" 
Няма коалиция с ДПС, искаме да дадем шанс на инвеститора за банката, обяви Менда Стоянова 
Ден след като ГЕРБ предложиха да се вмени задължение на БНБ да оздравява банки с отрицателен капитал и заедно с 
ДПС гласуваха във временната бюджетна комисия текстът да бъде приет до 6 ноември като поправка в Закона за 
кредитните институции, дойде нова редакция на предложението. Обновеният вариант на текста е и омекотен. Въпреки 
това остава неясно защо се прави тази законова промяна, която само ще удължи процеса в случая с Корпоративна 
търговска банка (КТБ). 
Вторият вариант 
Новият по-мек вариант гласи, че промените в Закона за кредитните институции, които трябва да бъдат приети до 6 
ноември, ще "задължат БНБ да предложи действия за оздравяване на банките, когато собственият им капитал стане 
отрицателна величина". Ултимативният текст от сряда гласеше БНБ "да предприема действия за...". Освен това е 
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допълнено и условието "... като отчита макроикономическия ефект и ефекта върху държавния бюджет". Това означава, 
че ако регулаторът прецени, че оздравяването на банка ще има негативен ефект върху бюджета, може и да не я 
оздравява. 
Едновременно с това от ГЕРБ се опитаха да обяснят странния си ход с поправката, като посочиха, че така искали да дадат 
"време и шанс" на инвеститора, който искал да инвестира 1 млрд. евро в банката. Менда Стоянова от ГЕРБ, която е и 
председател на временната бюджетна комисия, заяви, че "в момента в България има инвеститор, той обикаля няколко 
пъти БНБ, Министерството на финансите и други институции и е заявил намерение да инвестира 1 млрд. евро в 
българската банкова система, в случая в КТБ. Време за този инвеститор няма". По думите на Стоянова целта била "да 
спасим вложителите в тази банка, не гарантираните – да спасим предприятията, които са в тази банка, да спасим 
работниците, които са в тези предприятия". 
От ГЕРБ обаче не обясниха - освен готовността на инвеститора да вложи тези 1 млрд. евро в КТБ, колко още ще трябва да 
се налеят в банката от държавата, за да може тя да отвори и да заработи, предвид загубата на доверие в нея и 
осигуряването на достатъчно средства, с които да посрещне сигурните тегления след отварянето й. От самото начало на 
заявения инвеститорски интерес от страна на акционерите в банката (в различни комбинации) винаги е посочвано, че те 
искат преструктурирането на КТБ да стане и с държавна помощ. 
Странният случай на една поправка 
"Спекулациите за плаващо мнозинство ГЕРБ –ДПС са смешни", заяви още пред журналисти Менда Стоянова и посочи, че 
предложенията на ГЕРБ от сряда, с които се задължава БНБ да предложи оздравяване на банки с отрицателен капитал, са 
били подкрепени от депутатите от групите на АБВ, Патриотичния фронт и Българския демократичен център. Уточни, че 
"против" са гласували само от Реформаторския блок и БСП. Стоянова прочете пред журналистите поправки, по думите й 
приети на заседанието, които обаче се различават от проекта от сряда. В крайна сметка не стана ясно кога е направена 
редакцията на текста, който в петък ще се гледа в пленарната зала. 
Менда Стоянова е казала още, че ще предложи в петък (когато текстовете се гледат в зала) допълнителни промени, с 
които да задължи БНБ в срок от три календарни дни да представи пред парламента разчети, подкрепени с финансови 
обосновки, за макроикономическия ефект и бюджета на държавата. Но не стана ясно какво ще се смята - ефектът от 
фалит или от държавна помощ по спасяването. 
"В никакъв случай няма да допуснем участие на публични средства в размери, по-високи от тези, които биха били 
ангажирани, ако се платят влоговете на гарантираните вложители. Т.е. държавата не може и не трябва да си позволява 
оздравяване с публични средства", е подчертала още Стоянова. 
По сега действащия закон БНБ е длъжна да отнеме лиценза на банка с отрицателен капитал. Оценката на активите на КТБ 
към 30 септември 2014 г. показа необходимост от допълнителни обезценки за 4.2 млрд. лв., което ще изтрие напълно 
капитала на банката. До 31 октомври одиторите трябва да внесат и надзорни отчети в БНБ за осчетоводяване на капитала 
на банката и регулаторът да вземе решение. 
Реакциите 
Пред БНР в четвъртък Румен Гечев от БСП е заявил, че банката е в неспасяемо състояние и шансовете за оздравяването й 
са нереалистични. По думите му така само се забавя процедурата, което ще забави и изплащането на гарантираните 
депозити. "Очевидно по случая КТБ тематичното мнозинство е ГЕРБ плюс ДПС", коментира и депутатът от БСП Мая 
Манолова. По думите й се създава впечатлението, че въпросът се бави изкуствено, за да могат да бъдат извършени 
някои вътрешни операции, прехвърляния на вземания, на кредити. 
Радан Кънев, съпредседател на Реформаторския блок, написа във фейсбук профила си "вчера (сряда - бел. ред.) нашите 
представители във временната финансова комисия на 43-ото Народно събрание гласуваха против абсурдния текст". 
"Този текст е или скандално безсмислен, или крие в себе си огромни стратегически рискове за България. Ще настоявам 
да бъдем против и в пленарната зала", написа още Радан Кънев. 
В петък сутринта ще е поредното преброяване на желаещите да има специални законови изключения за КТБ. Ако текстът 
мине, това ще означава поредно отлагане и прехвърляне на топката между политиците и БНБ. 
Още 6.2 млрд. лв. държавен дълг 
Таванът на дълга може да бъде увеличен с 6.2 млрд. лв., а не колкото беше записано в актуализацията на бюджета за 
2014 г. - 4.5 млрд. лв. Това стана ясно след края на срещата между представители на различните партии и служебният 
финансов министър Румен Порожанов. На днешната среща във ведомството участваха председателят на бюджетната 
комисия Менда Стоянова (ГЕРБ), Румен Гечев (БСП), Ивайло Калфин (АБВ) и Корман Исмаилов (РБ). Според Менда 
Стоянова допълнителните 1.7 млрд. лв. към тавана на дълга са необходими, за да бъдат дадени като заем на Фонда за 
гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), който пък да ги използва за изплащане на гарантираните депозити до 196 
000 лв. в КТБ. 
Депутатът от ГЕРБ смята, че ако държавата вземе този дълг, ще е по-изгодно за бюджета от гледна точка на лихвите по 
заема, отколкото ако ФГВБ емитира облигации. 
За емитирането на големия дълг са се съгласили от ГЕРБ и РБ. Ивайло Калфин каза за "Капитал", че парламентарната му 
група не е съгласна с този размер. Представителят на БСП на срещата Румен Гечев също се е обявил против вземането на 
толкова голям заем. Ако депутатите приемат актуализацията в парламента, с по-големия дълг, това означава, че в 
рамките на 2014 г. България ще изтегли рекордните над 10 млрд. лв. нов заем. 
До този момент планът беше ФГВБ да получи само държавна гаранция и да емитира сама облигации за депозитите в КТБ. 
Представители на търговските банки дори бяха заявили интерес към такава емисия. 
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√ Изследване на Visa: Близо половината българи биха плащали с карта 
Близо половината от българите биха платили с дебитни карти, ако в магазина има POS терминал, който да приеме 
транзакцията. Това показва изследване по поръчка на "Visa Европа" за потребителските навици при плащане с дебитна 
карта в България. Според него 37% от запитаните предпочитат електронни разплащания за покупки на стойност над 30 
лв. Самото проучване е проведено онлайн от агенция "Ноема" от 8 до 12 септември 2014 г. сред българи на възраст 18 - 
55 години в десет от големите градове в страната. 
Според Красимира Райчева, мениджър на "Visa Европа" за България, много от местните търговци вече обмислят да 
обновят технологиите си за електронни разплащания и за ускоряване на традиционните картови транзакции. Идеята е 
така да се спести време както за потребителите, така и за служителите, заявява тя в съобщение на компанията. 
Резултатите показват, че потребителите в София предпочитат да пазаруват в хипермаркетите. Това са 60% от запитаните 
софиянци, които предпочитат големите хипермаркети пред малките квартални магазини. В другите големи градове този 
дял е по-нисък – 44% от запитаните пазаруват от подобни търговски обекти. 
 

 
 
 
 
√ Икономическото доверие в еврозоната расте 
Последните проучвания за икономиката повишават оптимизма на пазарите 
Икономическото доверие в еврозоната неочаквано се е подобрило през октомври, показват данните на Европейската 
комисия. Това дава надежди, че валутният съюз е направил крачка назад от опасността за влизане в нова рецесия. 
Показателят на икономическото доверие в еврозоната се е повишил до 100.7 пункта през този месец спрямо 99.9 пункта, 
отчетени през септември. Средната прогноза на икономистите бе за спад до 99.7 пункта, изтъква Bloomberg. За целия 
Европейски съюз индексът се е покачил с 0.5 до 104 пункта. 
Големи икономики 
Сред основните икономики в региона икономическото доверие се е влошило само в Испания, докато отчита ръст в 
Германия, Франция, Италия и Холандия. Отделно от това статистиката показа неочакван спад на безработицата в най-
голямата европейска икономика Германия. 
Оптимизмът се е повишил сред всички сектори на икономиката, като подиндексът на доверието в индустрията се е 
покачил до -5.1 пункта, спрямо -5.5 за септември, а при потребителското доверие подобрението е до -11.1 от -11.4 
пункта. Оптимизмът е най-осезаем в сектора на услугите, който отговаря за 2/3 от икономиката на еврозоната – 
съответният индекс се е повишил от 3.2 на 4.4 пункта. Фирмите, занимаващи се с търговия на дребно и строителство, 
също очакват подобрение на икономическата среда. Отделният индекс на бизнес климата също е нараснал. 
Подобрението на икономическото доверие може да спомогне регионът да излезе от негативната спирала. През второто 
тримесечие икономиката на региона стагнира, а инфлацията остава опасно ниска въпреки поредицата от мерки за 
стимулиране, въведени от Европейската централна банка. 
Постепенно възстановяване 
"Тези показатели на доверието са изключително важни, тъй като в тях има елемент на самосбъдващо се пророчество. 
Фундаменталните индикатори все още сочат, че еврозоната върви към постепенно възстановяване", коментира Ник 
Кунис, оглавяващ макроикономическите изследвания в холандската ABN Amro Bank. Последните данни от индекса на 
мениджърските поръчки показват неочакван ръст на индустриалното производство в еврозоната, което също подкрепя 
оптимизма. 
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Според последните прогнози на анализаторите БВП на валутния съюз вероятно е нараснал с 0.2% през третото 
тримесечие. Експертите очакват германската икономика да се повиши с 0.3%, след като неочаквано се сви с 0.2% през 
второто тримесечие. Броят на безработните в страната е спаднал с 22 хил. души този месец, което е най-силното 
понижение от април насам. В процентно отношение безработицата в Германия се запазва на ниво от 6.7%. 
 
Вестник Преса 
 
√ Менда Стоянова: Инвеститор иска да вложи 1 млрд. евро за КТБ 
Според председателя на временната бюджетна комисия в Народното събрание останалите пари за оздравяването 
на банката ще дойдат след план за преструктуриране 
Искаме да не изгоним инвеститора, който желае да налее 1 млрд. евро в КТБ и да спасим предприятията, работниците в 
тях, общините и болниците. Това заяви председателят на временната бюджетна комисия Менда Стоянова в кулоарите на 
Народното събрание, предаде БГНЕС. 
В началото на брифинга Стоянова изчете приетия вчера в комисията текст, с който се задължава БНБ да предприеме 
действия по оздравяване на банките. "Народното събрание в срок до 6 ноември да приеме изменение в Закона за 
кредитните институции, които задължават БНБ да предложи действия за оздравяване на банките, когато собственият им 
капитал стане отрицателна величина, като отчита макроикономическия ефект и ефекта върху държавния бюджет". 
"По време на 4-5 месечната квестура от БНБ отказват да изпълнят текст от настоящия закон, който я задължава да изготви 
план за контролирано преструктуриране на всяка банка, лицензирана в България, който може да бъде приложен, когато 
банката изпадне във финансови затруднения. За това решихме, че след като БНБ 5 месеца не изпълнява закона, следва 
да променим закона така, че да я задължим категорично да го изпълни", обясни Стоянова една от причините за 
приемане на подобен текст. 
Стоянова обясни и мотивацията си да се приеме този текст точно в този момент. "Защо днес и защо до 6 ноември? Много 
просто - в момента в България има инвеститор. Той обикаля няколко пъти БНБ, Министерството на финансите и други 
институции и е заявил намерение да инвестира 1 млрд. евро в българската банкова система, в случая в КТБ. Време за 
този инвеститор няма. Ние искаме да му дадем време, на този който иска да налее пари и да не го изгоним. Искаме да 
му дадем време и шанс, ако намеренията му са сигурни и правилни, да спасим банката. Да спасим вложителите - 
предприятията, работниците в тях, общини, болници и т.н.", каза Менда Стоянова. 
Запитана дали в ГЕРБ като партия са се срещали с инвеститора, Стоянова отвърна, че инвеститорът ходи по институциите, 
където законът е дал това право да се правят планове за преструктуриране. Тя припомни, че още вчера е попитала Иван 
Искров каква е цената на един или друг вариант за решение на казуса "КТБ" и виждат ли сериозност и капацитет в 
инвеститора, с който са се срещали пет пъти, но не е получила отговор от гуверньора на Централната банка. 
Утре решението на комисията ще влезе за разглеждане в зала, като от ГЕРБ ще внесат допълнение в текста и ще поискат 
от БНБ в срок до три календарни дни да предостави на бюджетната комисия и парламента разчети, подкрепени с 
финансови обосновки. "Искаме разчети за макроикономическия ефект и ефекта за държавния бюджет. Едва тогава 
можем да вземем решение", подчерта Стоянова. 
На въпрос откъде ще дойдат останалите 1 млрд. евро, тъй като инвеститорът предлага 1 млрд. евро от себе си и иска 
останалата част да се поеме от държавата, Менда Стоянова отговори: "Ще се направи план за преструктуриране, има 
много възможности, които няма да изнасям пред вас, защото не съм специалист." Председателят на временната 
бюджетна комисия обаче бе категорична, че ГЕРБ твърдо няма да допусне участие на публични средства в спасяването на 
КТБ по-високи от тези, които биха били ангажирани, ако се платят гарантираните влогове на вложителите. "Държавата не 
може и не трябва да си позволява оздравяване с публични средства. Продължаваме да считаме, че това е основният 
параметър и оставаме на него", завърши Менда Стоянова. 
 
√ ЕС финансира ключови проекти за енергетиката на България 
Европейските средства ще финансират проектни проучвания за изграждането на интерконекторна газова връзка 
между България и Турция, за построяването на ВЕЦ "Яденица", както и на далекопроводни връзки от ТЕЦ "Марица 
Изток" към различни части на страната. 
Държавите членки на Европейски съюз се договориха в сряда да отпуснат 647 милиона евро в подкрепа на ключови 
приоритетни инфраструктурни проекти в областта на енергетиката, съобщи пресцентърът на ЕК, предаде агенция 
"Фокус". Основната част от средствата се предоставят за проекти в газовия сектор и за пренос на електроенергия в 
региона на Балтийско море и в Източна и Югоизточна Европа. 
Сред одобрените проекти са и 5 обекта в България за над 4 милиона евро. Европейските средства ще финансират 
проектни проучвания за изграждането на интерконекторна газова връзка между България и Турция, за построяването на 
ВЕЦ "Яденица", както и на далекопроводни връзки от ТЕЦ "Марица Изток" към различни части на страната. 
Европейско финансиране, отпуснато на Гърция, предвижда и строителството на връзка от ТЕЦ "Марица Изток" към 
гръцката електропреносна мрежа. 
Финансираните 34 проекта са избрани от общо 248 в цяла Европа, определени като приоритетни от страните-членки и 
Европейската комисия. Списъкът с тях беше публикуван през октомври 2013 г. 
Финансирането се осигурява по програма на ЕС, наречена „Механизъм за свързване на Европа“.  
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Вестник Класа 
 
√ За първи път: Офертата на Оманския фонд на светло! 
Офертата на Оманския фонд, който иска да оздравява КТБ, се появи в ефира на bTV. За първи път го показа Вера 
Ахундова, икономист, вложителка в банката и член на организацията "Ние, гражданите". Според нея снощи документът е 
бил получен в МС, Министерството на финансите и БНБ. Офертата е подписана от фонда, от Епик и от Джем Корп 
Кепитъл. В нея се предлагат точни параметри и правила за депозитите и за кредитите, както и план за преструктуриране 
и оздравяване с влагането на над 2 млрд. лева.  
Не е вярно, че фондът на Оман е съмнителен, това е държавният фонд на страната с капитал от 13 млрд. долара, 
отговори Ахундова на въпрос вярно ли е, че фондът е офшорка, както заяви вчера бившият зам.-министър на 
икономиката Милен Керемидчиев. По думите на икономистката държавата има всички лостове да вземе информация за 
фонда.  
Планът за оздравяване изключва участието на фирмата на Цветан Василев "Бромак", предлага покриване на по-голямата 
част от декларираните загуби и 50 на сто участие в капитала на банката плюс 50 на сто участие на държавата. 
Преговорите тепърва предстоят, посочи икономистката. 
 

 
 
По думите й в документа е записано, че на 6-ия месец след стартиране на банката ще се направи оценка и ще се реши да 
се намали излишно високият й капитал. След година пък банката щяла да се възстанови. 
 
√ Задържат парите за заплати на 4,5 млрд. 
Парите за бюджетни заплати в периода 2015-2017 г. ще останат на относително постоянно ниво от около 4,5 млрд. лв. 
Това гласи средносрочната бюджетна прогноза за следващите три години, която беше разгледана на последното 
заседание на Министерския съвет. 
В бюджета за 2015 г. е предвиден резерв в размер на 350 млн. лв. за нови политики, както и резерв от 70 млн. лв. за 
преодоляване на последиците от бедствия. С предложената от Министерски съвет актуализация на бюджета за тази 
година очакваният дефицит за 2014 г. е до 4% от БВП (на касова основа) и 3,6% на начислена база според европейското 
законодателство. 
Това ще надвиши тавана от 3% на бюджетния дефицит, поставен за страните от ЕС. Затова се налага предприемането на 
спешни мерки за ограничаване на бюджетния дефицит в границата до 3% от БВП в бюджета за 2015 г., се посочва в 
разгледания от МС документ, цитиран от "Стандарт". 
А целите за 2016 г. и 2017 г. са дефицитът да бъде намален съответно до 2,5% и 2%. 
Забавянето на икономиката през втората половина на 2014 г. се очаква да продължи и през първата половина на 2015 г. 
Това ще доведе до забавяне на ръста на БВП от 1,5% за тази година до 1,2% за 2015 г. Благодарение на този ръст на БВП и 
мерките за повишаване на приходите, постъпленията от данъци и осигуровки в бюджета се очаква да се повишат от 
28,7% от БВП за 2014 г. до 29,3-29,5% от БВП за периода 2015-2017 г. 
В резултат общите приходи в бюджета за следващите три години се очаква да са в границите 36,8-36,2% от БВП. При тези 
условия, за да се намали бюджетният дефицит през следващите години, разходите за издръжка на администрацията са 
планирани консервативно. 
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А парите за социални плащания и на средствата за здравеопазване се планира да се запазват на нивото за 2014 г. 
Разбира се, предвидени са пари за вдигане на пенсиите по златното Швейцарско правило. Все пак е посочено, че в 
разчетите за 2015-2017 г. е необходимо да се извърши преглед на публичните разходи в секторите "Здравеопазване" и 
"Вътрешен ред и сигурност", които имат основен принос за предстояща актуализация на бюджета за 2014 г. Общата сума 
на разходите на бюджета ще бъде ограничена в рамките от 39,9% от БВП през 2015 г. до 38,2% от БВП през 2017 г. 
 
√ Иван Искров с домашно за КТБ 
Какъв ще е ефектът върху бюджета, ако КТБ се фалира или ако се оздрави? Финансова обосновка за двата варианта 
трябва да представи управителят на БНБ Иван Искров. Дадохме му три календарни дни за това, заяви Менда Стоянова от 
ГЕРБ. Срокът започва да тече от деня, в който парламентът вземе решение на заседанието си, пише в. "Стандарт". 
Днес ще се разглежда и законопроектът за кредитните институции. На базата на разчетите на БНБ депутатите трябва да 
преценят какви ще са следващите стъпки. Причината за промените в закона, както и за налагането на това решение, е 
отказът на БНБ да изпълни задълженията си цели 5 месеца, обясни Стоянова. Тя каза, че целта на ГЕРБ е да се даде 
възможност за спасение на КТБ на по-ниска цена за държавата. 
В момента в София има инвеститор, който е готов да даде 1 милиард евро за затворената банка. Ние искаме да му дадем 
време до 6 ноември това да се случи и той да преговаря с финансовото министерство и БНБ, обясни Стоянова. Според 
нея, ако поправката не бъде приета, а такова време няма да има, тези пари ще са загубени за държавата. "Единственият 
ни мотив е да дадем шанс на инвеститора", посочи Стоянова. И нарече "спекулации" твърденията, че ГЕРБ и ДПС били 
формирали плаващо мнозинство. "Няма скрити договорки", отсече депутатът. Тя допълни, че при правителство на 
малцинството ГЕРБ ще търси подкрепа за всеки законопроект, който ще предлага. 
Стоянова подчерта, че ГЕРБ не смята държавата да участва с повече от 1,6 милиарда лева в решаването на проблема за 
КТБ. Цифрата съответства на средствата, които са нужни за допълване на парите за покриване на гарантираните влогове 
до 100 000 евро. Те могат да се получат по два начина - чрез емитиране на заем от името на фонда или чрез печатането 
на облигации. Вторият вариант обаче е свързан с повече нормативни промени и ще бъде по-скъп, тъй като банковите 
условия при облигациите са по-лоши. Извън тези публични средства от 1,6 милиарда лева за решаване на проблема с 
КТБ има на разположение и 2,1 милиарда лева във ФГВБ. Колко обаче ще бъдат парите, които ще се дадат от държавната 
хазна, ще зависи от това дали ще има чужд инвеститор, както и от сценария, по който ще се тръгне, обясни още Стоянова.  
 
Вестник Сега 
 
√ Държавният дълг може да скочи с 6.2 млрд. лв. до края на годината 
Заради все още неясната съдба на КТБ няма политически консенсус с колко трябва да се актуализира бюджет 2014  
Новопоетият държавен дълг може да се увеличи с 6.2 млрд. лв. до края на годината. Така 2014 г. ще отбележи абсолютен 
рекорд за последните няколко години по увеличаване на дълговото бреме с общо 10.6 млрд. лв. Това се разбра на 
работни консултации във финансовото министерство с участието на представители на парламентарните партии по повод 
актуализацията на бюджет 2014. След срещата стана ясно, че за момента консенсус по параметрите няма. 
Досега бе известно, че до края на годината трябва да се емитира нов дълг в размер на 4.5 млрд. лв. Той трябва да покрие 
планираното нарастване на дефицита по държавния бюджет с 1.5 млрд. лв., да осигури 2 млрд. лв. за евентуална 
ликвидна подкрепа на КТБ, ако се реши банката да бъде оздравена. Актуализираният бюджет трябва и да осигури 
средства за рефинансиране с 900 млн. лв. на заема, теглен за подкрепа на ПИБ. Вчера обаче стана ясно, че дългът може 
да нарасне с нови 1.7 млрд. лв. Увеличението се налага заради недостига на средства във фонда за гарантиране на 
влоговете в банките, в който в момента има 2.1 млрд. лв. при нужни по предварителни разчети около 3.7 млрд. лв. за 
гарантираните влогове в КТБ. 
За осигуряването на тези средства служебното правителство предложи заем да тегли самият фонд, а не държавата. 
Председателят на временната бюджетна комисия в НС Менда Стоянова от ГЕРБ обаче вчера обясни, че подобна схема е 
трудна за реализация и няма да е достатъчно изгодна. "В момента този механизъм не е регламентиран в 
законодателството и ще трябва да се подготвят внимателни промени в Закона за БНБ и в Закона за гарантиране на 
влоговете, ако искаме да го използваме. Много по-честно и изгодно като лихвени условия в тази ситуация е държавата да 
емитира ценни книжа от името на фонда и да покрие дупката в него", коментира Стоянова. 
Експерти неофициално коментираха, че новият дълг може да се окаже и по-малък в зависимост от цената на евентуално 
спасяване на КТБ. Те допълниха, че всичко това праща актуализацията на бюджета на втори план след изготвяне на 
законодателни промени и вземане на решение за КТБ. 
Още вчера стана ясно, че подобно предложение ще взриви политическите страсти в 43-тото Народно събрание. Размерът 
на новопоетия дълг и сега се критикува остро от БСП, а от АБВ дори считат, че дългът може да бъде намален от сегашните 
нива от 4.5 млрд. лв. наполовина. "Има възможност изобщо да не поемаме толкова много дълг и той да се намали почти 
с 50%", обяви след срещата лидерът на групата на АБВ Ивайло Калфин. Той обаче категорично отказа да обяснява как 
може да се постигне това и дали предложението е равносилно на отказ от държавна подкрепа за КТБ. 
Продължава да няма съгласие и по предвиденото завишаване на дефицита с близо 1.5 млрд. лв. Така общият минус в 
държавната хазна би стигнал 3 млрд. лв., или 4% от прогнозния БВП. И от АБВ, и от БСП считат, че дефицитът може да се 
удържи на позволеното ниво от 3% от БВП. "Финансовото министерство ни предостави данни за септември, които 
показват свиване на дупката в хазната и ако се поддържа консервативна разходна политика, ще можем да се поберем в 
3% дефицит", коментира Ивайло Калфин. Диаметрално противоположен е коментарът на ГЕРБ. "Финансовото 
министерство наистина обясни как е възможен по-нисък дефицит, но това означава неразплащане на задължения към 
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фирмите и дефицити в огромни системи", коментира Менда Стоянова. Йордан Цонев от ДПС отказа категорично да 
коментира, преди да е запознал групата си с анализите по бюджета. Предпазливи бяха и от Реформаторския блок. 
Корман Исмаилов не се ангажира с позиция на блока по предложената актуализация. 
 
Списание Мениджър 
 
√ Оманският фонд подал оферта за КТБ 
Оманският фонд официално е подал оферта за оздравяване на Корпоративна търговска банка (КТБ), научи БГНЕС. Фондът 
и руската Внешторгбанк са сред миноритарните акционери в КТБ. 
Информацията обаче не бе официално потвърдена от пресцентъра на финансовото министерство с обяснението, че 
такава информация не е достигнала до тях. 
"Глътка въздух" ще се даде на БНБ 
по всяка вероятност да забави до декември обявяването на КТБ в несъстоятелност. Това заяви пред журналисти Ивайло 
Калфин, преди началото на започналата работна среща между членове на парламентарната комисия по бюджет и 
финананси и ресорния министър Румен Порожанов, която се провежда в сградата на финансовото министерство 
На срещата, освен Калфин, дойдоха Румен Гечев от БСП, Йордан Цонев от ДПС, Корман Исмаилов от Реформаторския 
блок, както и шефката на парламентарната комисия Менда Стоянова от ГЕРБ, придружена от Лиляна Павлова. 
По предварителна информация на заседанието се очаква да се обсъдят три важни теми - състоянието на КТБ и 
действията на държавата по казуса с поставената под специален надзор банка, ревизията на настоящия бюджет и 
изготвянето на финансовата рамка за следващата година. 
Идеята за отлагане на фалита на КТБ бе формулирана още вчера на заседанието на бюджетната комисия, където стана 
ясно, че БНБ е длъжна да обяви решение най-късно пет дни след публикуването на отчета за финансовото състояние на 
банката, което се очаква да стане утре. Срокът за отлагане обаче стана ясен едва днес от думите на Калфин Така, на 
практика,  БНБ ще получи един месец отсрочка, през който вероятно ще се преговаря активно с потенциалните 
инвеститори. 
 
√ Скок на производствените цени 
Цените на производител на вътрешния пазар през септември се увеличават с 0,2% в сравнение с предходния месец. 
Увеличение на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 0,8%, в преработващата промишленост - с 0,1%, и 
при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,4%, показват данни на Националния 
статистически институт (НСИ). 
В преработващата промишленост нарастване на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на 
основни метали - с 1,7%, при производството на химични продукти - с 1,3%, при производството на напитки и при 
производството на метални изделия, без машини и оборудване - по 0,2%, а намаление е отчетено при производството на 
текстил и изделия от текстил, без облекло - с 0,8%, и при производството на превозни средства, без автомобили - с 0,4%. 
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през септември 2014 г. спада с 0,6% в сравнение със същия 
месец на 2013 г. Цените намаляват в добивната промишленост - с 2,4%, и при производството и разпределението на 
електрическа и топлоенергия и газ - с 1,5%, докато в преработващата промишленост няма изменение. 
Намаление на цените в преработващата промишленост спрямо септември 2013 г. е отчетено при производството на 
хранителни продукти - с 2,3%, производството на превозни средства, без автомобили - с 1,9%, и при производство на 
текстил и изделия от текстил, без облекло - с 1,6%. 
Нарастване на цените се наблюдава при производството на тютюневи изделия - със 7,6%, производството на 
автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 5,3%, и при производството на напитки - с 2,7%. 
Общият индекс на цените на производител през септември 2014 г. нараства с 0,3% спрямо предходния месец. По-високи 
цени са регистрирани в преработващата промишленост - с 0,3%, и при производството и разпределението на 
електрическа и топлоенергия и газ - с 0,5%, докато в добивната промишленост е отчетено намаление - с 1,6%. 
На годишна база се наблюдава спад от 0,2%. 
 
investor.bg  
 
√ 35 млн. лева ще струва внедряването на електронно правосъдие у нас 
Пътната карта по проекта предвижда изпълнението на пет стратегически цели в периода 2014 - 2020 година 
34,9 млн. лева ще струват мерките по въвеждане на електронно управление в сектор „Правосъдие“ и електронно 
правосъдие, става ясно от пътната карта на проекта, публикувана за дискусии в Портала за обществено обсъждане. 
Източник на финансиране на предвидените дейности е държавният бюджет и ОП „Добро управление“. 
В документа е предвидено изпълнението на пет стратегически цели в периода 2014 – 2020 година. 
Първата от тях е изграждането на оперативен капацитет в сектора, което трябва да стане през следващите две години (до 
2016 година). 
Първата задача по тази цел е създаването на централизирана организационна структура, която успешно да изпълнява 
единната политика по електронното управление в сектора. Тази структура трябва да координира, управлява и поддържа 
ИТ инфраструктурата и да изпълни стратегията за въвеждане на електронното управление и електронното правосъдие. 
Пътната карта предвижда още годишно да бъдат обучавани по 12 специалисти, които да наблюдават развитието на 
системата, както и средства, за да бъдат покривани стандартите в областта на информационната сигурност. 
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Още от тази година трябва да започне процедурата по изграждането на оперативен капацитет на ниво структури в 
съдебната власт – съд, прокуратура и следствие. От 2015 година пък ще започне и поетапното ресурсно обезпечаване на 
структурите с техническите средства и необходимият софтуер, което трябва да приключи до 2020 година. Това ще струва 
около 10 млн. лева, които ще бъдат осигурени от ОП „Добро управление“, става ясно още от пътната карта по проекта. 
600 хил. лева ще бъдат отделени само за инвентаризацията на състоянието на съществуващата ИТ инфраструктура. Това е 
част от мерките по втората стратегическа цел или осигуряване на надеждна и сигурна електронна комуникация между 
органите на съдебната и изпълнителната власт, гражданите и бизнеса. Инвентаризацията трябва да се проведе в рамките 
на следващата година. 
Третата стратегическа цел по пътната карта за въвеждане на електронното правосъдие е равнопоставен и максимално 
близък до гражданите и бизнеса достъп по електронно правосъдие. Затова още от догодина ще започне осигуряване на 
надежден достъп до електронните услуги. Задачата е до 2017 година да има поне 30 сгради от сектор „Правосъдие“ с 
достъп до електронни услуги. До 2020 година броят им вече трябва да е 130. 
Четвъртата цел на пътната карта е да се премине от водене на дела и документи на хартиен носител към електронен. По 
тази цел първо ще бъде направен анализ на нормативната уредба и ще бъдат предложени промени, които да обезпечат 
електронното управление на сектора. Този анализ ще започне от 2015 година и ще отнеме две години. 
Петата стъпка по пътната карта е осигуряване на достъп и комуникация между регистрите само електронен път. Тази цел 
също предвижда двугодишен анализ на съществуващите регистри и необходимостта от промяна или при необходимост - 
създаване на нови регистри. 
 
 


