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Асоциация на индустриалния капитал в България днес в медиите 
 
 
Вестник Дневник 
 
√ Работодателите: Идва годината на фалитите 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/01/17/1026694_rabotodatelite_idva_godinata_na_falitite/?ref=email_mynews  
  
Процесите  на  преструктуриране  на  българската  икономика  през  третата  й  кризисна  година  ще  доведат  до  фалити  и 
окрупняване  на  бизнеса.  Това  прогнозираха шефовете  на  национално  представителните  работодателски  организации 
днес. 
  
"2011 г. ще е годината на оздравителните фалити. Много фирми с цената на всичко досега отлагаха прекратяването на 
стопанската си дейност, но като че ли това ще се случи през тази година", заяви председателят на Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Огнян Донев. 
 
Според  него  подобна  съдба ще  имат  компаниите  "с  разклатено  икономическо  здраве,  които  не  бъдат  придобити  от 
конкурентите  си".  Шефът  на  Българската  стопанска  камара  (БСК)  Божидар  Данев  прогнозира,  че  най‐голям  риск  от 
фалити  има  в  строителството  заради  рисковите  капитали,  които  влязоха  в  сектора  по  време  на  големия  бум. 
"Нездравословното развитие на този сектор ще завърши с неговото оздравяване", смята той. 
 
В първата изцяло кризисна 2009 г. Агенцията по вписванията отчете 30% ръст на фалитите спрямо 2008 г., а съдът обяви в 
несъстоятелност 312 компании. Данните за миналата година още не са излезли. 
 
Според  икономисти  закриването  на  компании  и  придобиването  им  от  техни  конкуренти  ще  се  случва  във  всички 
сектори, а причината за това няма да е единствено икономическата стагнация. "Спадът в оборотите започна още преди 
кризата, но тя ускори този процес", каза Лъчезар Богданов, анализатор от "Индъстри уоч", пред "Дневник". 
 
Според него фалити и окрупняване на бизнеса ще има най‐вече в строителството и свързаните с него производства, но 
процесът ще се случва и в други сектори като търговия, туризъм, транспорт. Богданов добави, че все още не може да се 
каже, че преструктурирането на българската икономика е приключило. 
 
Сред  най‐големите  опасения  на  работодателите  е,  че  влошената  ликвидност  на  частния  сектор ще  продължи.  "Не  се 
предвижда увеличаване на  темпа на усвояване на еврофондовете. Обществените поръчки през 2010  г.  са намалели с 
50% и даже има залитане те да бъдат предоставяни само на държавни и общински структури. Просрочените задължения 
на  държавата  към  фирмите  продължават  да  са  огромни.  Всичко  това  източва  ликвидност  от  икономиката",  каза 
председателят на БСК. 
 
Бизнес организациите разкритикуваха правителството за това, че не изпълнява приетите преди близо 10 месеца мерки 
срещу  кризата,  сред  които  бяха  дълго  чаканите  реформи  в  публичния  сектор.  "Недостатъчно  се  прави  в 
административната реформа, почти нищо не се случва в здравеопазването", каза Огнян Донев. 
 
"От отварянето на годишния финансов отчет на една компания от отрасъл, в който всичко върви нормално, може да се 
види, че тя има стотици заети със средна работна заплата 286 лв., които са с висше образование. Ако бях служител на 
НАП, щях да предприема някакви действия. Докато това не стане, означава, че държавната администрация си затваря не 
едното,  а  двете  очи",  каза  шефът  на  КРИБ.  Божидар  Данев  допълни,  че  кабинетът  не  е  изпълнил  повечето  от 
предложените от бизнеса антикризисни мерки. 
 
Ръководителите  на  останалите  работодателски  организации  също  заявиха,  че  е  необходимо  държавата  да  вземе  по‐
решителни мерки срещу сивия сектор, за да се ограничи нелоялната конкуренция. 
 
Необходимо е касовите апарати на всички търговски субекти да се свържат с Националната агенция за приходите, за да 
следят  всички  сделки.  Няма  никакъв  технически  проблем  за  това,  каза  Божидар  Данев.  От  1  януари  влезе  в  сила 
изискването  бензиностанциите да  са  във  връзка  с  данъчните.  Според наредбата  за  касовите  апарати  на финансовото 
министерство  останалите  търговски  обекти  също ще  се  свързват  поетапно  с  НАП  ‐  срокът  за  регистрираните  по  ДДС 
компании е 30 септември тази година, а останалите ‐ до 31 март 2012 г. 
 
Председателят  на  Асоциацията  на  индустриалния  капитал  в  България  Васил  Велев  обърна  внимание  върху  слабото 



усвояване на еврофондовете. "Все още кандидатстването на фирмите се затруднява от умопомрачителна бумащина, а 
повечето проекти са на старта си", каза той. 
 
 
Вестник Монитор 
 
√ Бизнесът: И аптеките да се вържат с НАП 
http://www.monitor.bg/article?id=276439  
  
Касовите  апарати  на  всички  аптеки  в  страната  да  бъдат  в  постоянна  електронна  връзка  с  Националната  агенция  по 
приходите. Това поискаха вчера от Конфедерацията на работодателите и индустриалците. По този начин ще се води по‐
ефективна  борба  със  сивия  сектор  в  този  бранш,  смята  Огнян  Донев,  председател  на  конфедерацията.  По  принцип 
всички фирми, регистрирани по ДДС у нас, трябва подобно на бензиностанциите  да се свържат с данъчните до края на 
септември  
Изпълнението  на  антикризисните  мерки  е  основен  приоритет  през  тази  година  за  Асоциацията  на  индустриалния 
капитал,  съобщи  председателят  Васил  Велев.  Той  предложи  набелязаните  мерки  да  се  актуализират,  защото 
икономическата ситуация е значително променена. Необходимо е рязко подобряване на бизнес средата и разширяване 
функциите  на  електронното  правителство,  смята  Велев.  Освен  това  от  бизнес  организацията  настояват  таксите,  които 
плащат фирмите, да бъдат съобразени с разходите за администрирането им. В тази ситуация обаче си остава водещата 
позиция на държавата,  смятат представителите на деловите среди у нас. Определянето на такса смет в зависимост от 
генерираните отпадъци е един много стар проблем, който отново беше повдигнат от Васил Велев.  
 
Навлизаме в годината на оздравителните фалити според председателя на КРИБ Огнян Донев. С активната дейност ще 
се разделят компаниите с разклатено икономическо здраве, които не бъдат погълнати от своите конкуренти.  
 
Според председателя на Българската стопанска камара Божидар Данев заложеният ръст на икономиката ни от 3,5 на сто 
е недостатъчен. За да догоним страните от Европейския съюз, трябва да има поне шест на сто растеж през следващите 
десет години, смята Данев. През 2011  г. ще се отворят нови работни места предимно в отраслите, които имат ръст на 
износа, прогнозира Данев. Той отчете, че за последните две лета броят на работните места в страната е намалял с 12,6 
на  сто.  Продължаващата  влошена  ликвидност  в  страната  е  един  от  основните  проблеми  и  през  тази  година  според 
стопанската камара.  
 
Забавянето на процедурите в Търговския регистър пък е един от проблемите, които набелязаха от Българската търговско 
–  промишлена  палата.  От  БТПП  предложиха,  когато  има  забавяне,  администрацията  да  използва  аутсорсинга.  От 
палатата  очакват  през  тази  година  да  се  приеме  закон  за  браншовите  организации  и  нов  закон  за  възобновяемите 
енергийни източници.  
 
Вестник Класа  
 
√ Високи такси и много лицензи задушават бизнеса 
Изказване на г‐н Васил Велев , публикувано в рубрика „Коментари и анализи” 
http://www.klassa.bg/site/pdf/file/0932.pdf    
 
Положителен е фактът, че в условията на криза през изминалата година България успя да запази макроикономическата 
стабилност, ниските данъци и доверието в международните финансови институции. Стартира и пенсионната реформа. 
 
Свидетели сме на нарастващ експорт, а страната ни е на първо място в ЕС по този показател. Добивната промишленост, 
металургията,  машиностроенето,  електроиндустрията,  текстилът,  туризмът  и  селското  стопанство  бележат  ръст. 
Положителни тенденции се забелязват и при усвояването на еврофондовете, въпреки че повечето от проектите са все 
още на старта. Освен това в тази област има изключително голяма бумащина. Тя се базира на изследване на Световната 
банка.  
 
Работодателските  организации  постигнаха  добра  координация  при  съгласуване  и  представяне  на  своите  позиции  по 
важните  въпроси  за  развитие на икономиката. Миналата  година  ходихме дълго  време по дъното,  но  като  че  ли  вече 
започна процесът на възстановяване на бизнеса. За съжаление приетите с много компромиси антикризисни мерки все 
още  не  са  изпълнени.  Актуализирането  и  тяхното  довеждане  до  край  ще  бъде  един  от  приоритетите  на  нашата 
организация. Важната задача за Асоциацията на индустриалния капитал в България е административната реформа. При 
нас  в  момента  се  открива  възможността  за  рязко  подобряване  на  бизнес  средата.  На  дневен  ред  отново  излиза 
въвеждането  на  принципа  за  мълчаливото  съгласие,  за  лицензионните  режими  и  за  таксите,  които  се  събират  от 
бизнеса.  Нерешени  от  миналата  година  останаха  проблемите  с  връщането  на  ДДС  на  фирмите,  раздвижването  на 
капиталовия пазар и съживяването на кредитирането. Но какво раздвижване може да очакваме на борсата и продажби 
на миноритарни дялове чрез нея, след като Комисията за финансов надзор постоянно повишава таксите. 
 
 



Вестник Стандарт  
 
√ Стига бръмбари, вършете работа 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2011‐01‐18&article=354420     

 
Престанете  със  скандалите,  сложете  край  на  подслушването  и 
започнете  да  си  вършите  работата.  Такъв  призив  към  властта 
отправиха  петте  национално  представени  работодателски 
организации  ‐  Асоциацията  на  индустриалния  капитал, 
Конфедерацията  на  работодатели  и  индустриалци  в  България, 
Българската  стопанска  камара,  Българската  търговско‐
промишлена палата и Съюзът за стопанска инициатива. 
 
"Политиците  да  не  се  занимават  повече  със  скандали,  а  да 
обърнат  внимание  на  икономиката,  защото  иначе  тя ще  започне 
да  създава  скандали",  предупреди  Божидар  Данев,  председател 
на БСК.  "Българската  икономика има нужда  от  спокойна  среда и 

преследване  на  приоритети.  Правя  това  изказване  заради  изнервената  ситуация  в  последните  седмици,  през  които  
икономическите  въпроси  не  са  на  дневен  ред",  заяви  и  Огнян  Донев,  шеф  на  КРИБ. 
Притесненията  на  бизнеса  са,  че  и  тази  година  икономиката  ни  ще  страда  от  липсата  на  пари.  В  същото  време 
усвояемостта  на  еврофондовете  е  ниска,  почти  няма  ръст  в  кредитирането,  а  обществените  поръчки  са  намалени 
наполовина  и  се  дават  предимно  на  държавни  и  общински  фирми.  Работодателите  отправиха  критики  към 
управляващите  и  за  това,  че  не  са  изпълнили  голяма  част  от  антикризисните  мерки,  приети  в  средата  на  миналата 
година. Една от тях е разплащането на държавата с частния сектор. 
 
През 2011 г. ще сме свидетели на много фирмени фалити, прогнозира Огнян Донев. Според него обаче те ще подействат 
оздравително на икономиката. "Много фирми с цената на всичко отложиха през последните две години прекратяването 
на своята дейност. Тази година обаче ще фалират всички, които са с разклатено здраве и които не бъдат придобити от 
конкуренти", смята Донев. 
 
Според  Данев  пък  фалит  ще  обявят  голяма  част  от  предприятията,  в  които  сега  Инспекцията  по  труда  установява 
неизплатени  заплати.  "Забавянето  не  е  само  заради  нежелание  на  работодателите,  а  заради  задължения  на  други 
доставчици  и  фирми,  които  ползват  тяхната  продукция",  коментира  шефът  на  БСК. 
Големи фалити се очакват и в сектори, в които бяха налети рискови капитали, като строителството, смятат от БСК. Там са 
и най‐големите съкращения. От началото на кризата заетостта е намаляла с 12,6 процентни пункта, заяви Данев. Според 
него този показател е много по‐важен, отколкото нивото на безработица. Правителството отчита като успех, че за 2010 г. 
средногодишната безработица е под 10%. Работодателската организация обаче смята, че безработицата е сравнително 
ниска, защото не отчита емигриралите българи. 
 
***  
Други публицации 
Вестник Класа  
 
√ 176 млн. лв. ще инвестира "ЕВН Топлофикация‐Пловдив" до 2014 г.  
http://www.klassa.bg/site/pdf/file/0932.pdf    
 
Над 176 млн. лв. до 2014 г. ще инвестира австрийската компания ЕВН в модернизацията на "Топлофикация‐ Пловдив". 
Това е записано в предложения бизнес план, който предстои да бъде разгледан и одобрен от Държавната комисия за 
енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/. 
 
Основната инвестиция на компанията в периода ще е строежът на нова когенерираща мощност на площадката на ТЕЦ 
"Север". Очаква  се  тя да бъде  завършена и пусната  в  експлоатация в края на  тази  година,  а  съоръжението ще  струва 
около 100 млн. лв. Когенерацията ще може да произвежда по 51,5 мвт. електроенергия, а топлинната й мощност е 123,1 
мвт., сочат данните от доклада на ДКЕВР. Освен инвестициите в когенерацията от ЕВН планират да разширят мрежата в 
Града  под  тепетата  с  нови  4  км  топлопроводи  и  строеж  на  33  нови  абонатни  станции.  От  компанията  планират  в 
следващите  5  години  да  присъединят  към  мрежата  си  пловдивския Mall  Galeria  както  и  две  районни  отоплителни 
централи, който впоследствие ще бъдат закрити. 
 
От  ЕВН,  които  са  собственици  и  на  енергото  в  Югоизточна  България,  обясняват,  че  през  2010  г.  са  вложили  в 
"Топлофикация‐Пловдив" общо 61,7 млн. лв. От тази сума 45,1 млн. лв. са дадени за изграждането на когенерацията, а 
14,2  млн.  лв.  са  за  рехабилитация  на  топлофикационни  мрежи  и  съоръжения.  За  тази  година  от  ЕВН  планират  да 
инвестират в дружеството 59,9 млн. лв., от които 48,8 млн. лв. Ще бъдат за завършване на когенерацията в ТЕЦ "Север" и 
8,9 млн. лв. за рехабилитация. 



За  2012  г.  вложенията  ще  бъдат  значително  по‐малко  ‐  около  11  млн.  лв.  От  тях  254хил.  лв.  ще  се  дадат  за 
когенерационните съоръжения, 6,9 млн. лв. ще отидат за ремонти и 2,9 млн. лв. за други инвестиции. 13,1 млн. лв. ще 
отдели  дружеството  през  2013  г.,  като  от  тях  1,3  млн.  лв.  са  за  ремонти  на  топлоцентрали,  9,1  млн.  лв.  са  за 
рехабилитация на мрежата. 
 
За последната година от бизнес плана ЕВН смята да вложи 30,3 млн. лв. в "Топлофикация‐Пловдив". От тях 18 млн. лв. 
ще  отидат  за  топлоцентрали,  10  млн.  лв.  са  за  рехабилитация  на  мрежата,  а  2,3  млн.  лв.  са  предвидени  за  други 
инвестиции. 
 
Привлечен капитал 
За да изпълнят бизнес плана си, от ЕВН смятат да използват привлечен капи‐тал, предимно съставен от инвестиционни 
кредити. През 2010 г. са били привлечените 15,9 млн. лв., а за т. г. ще са малко над 13 млн. лв. През 2012 г. компанията 
планира да привлече 19 млн. лв., освен това ще вземе и нов инвестиционен кредит от 5 млн. евро. Следващата 2013 г. 
ще се търсят 14,9 млн. лв. банкови заеми, а за последната година от плана ЕВН ще привлече още 12,8 млн. лв. От "ЕВН 
ТоплофикацияПловдив"  планират  да  увеличат  производството  на  топлоенергия  от  сегашните 379,2  хил.  мвт.  до 463,5 
хил. мвт.  
През следващите години за нуждите на града основно ще се използва новата когенерация в ТЕЦ "Север" и в по‐малка 
степен отоплителната централа "Пловдив Юг". До края на 2014 г. към топлопреносната мрежа ще бъдат присъединени 
над 40  здравни и общински заведения, обясняват от дружеството в до‐клада си към ДКЕВР. От ЕВН предвиждат да се 
увеличат ипродажбите на електроенергия, така че през 2014 г. да достигнат 357,9 хил. мвтч.  
 
Прогнозни цени и финансово състояние  
Планираните инвестиции до 2014 г. са направени на базата на прогнозираните цени на топлоенергията. От компанията 
са пресметнали, че през 2010 г. топлоенергията ще струва 85,55 лв/мвтч., а от регулатора са определили 85,97 лв./мвтч. 
За т.  г. се планира увеличение на цената с 14,9% до 98,8 лв./мвтч., а през 2012 г. услугата топлоснабдяване в Пловдив 
трябва да поевтинее рязко ‐с 29,2%, и да достигне 66,53 лв./мвтч. До 2014 г. от ДКЕВР предвиждат поетапно повишаване 
на  цената,  в  края  на  периода  пловдивчани  ще  плащат  за  парно  по  78,23  лв./мвтч.  Изчисленията  на  комисията  са 
направени, без в тях да е включено ДДС. 
 
От ДКЕВР са предвидили през т. г. да се повиши изкупната цена на еленергията до 195,82 лв./мвтч. От 2012 г. цената ще 
намалее до 160,24 лв./мвтч., а през 2014 г. ще бъде 169,55 лв./мвтч. През 2009 г. "ЕВН Топлофикация‐Пловдив" е била на 
загуба  с 12,9  млн.  лв.,  а  през 2010  г.  се  очаква  дружеството да  е  на  червено  с 2,5  млн.  лв.  Сериозно  подобрение  на 
финансовия резултат се очаква да има в следващите години. От компанията през 2014 г. очакват да имат 12,4 млн. лв. 
печалба. Прогнозираните приходи в бизнес плана са определени на база на производствената програма и прогнозата за 
цените на продадената електрическа и топлинната енергия, е записано в доклада на ДКЕВР. От продажбата на електрое‐ 
нергия приходите на дружеството през 2010 г. са били 18,4 млн. лв., а през 2014 г. ще станат 57,3 млн. лв. Постъпленията 
от продажба на топлоенергия също ще се увеличават. 
 
През  2010  г.  те  са  били  24,2  млн.  лв.,  а  през  2014  г.  се  очаква  да  достигнат  28,3  млн.  лв.  Така  ще  нарасне  и 
рентабилността на продажбите от сега 6% до 14,5% през 2014 г. От ЕВН очакват да се повишат разходите за горива до 
края на бизнесплана, както 2,3 пъти да се увеличат разходите за амортизации. "ЕВН Топлофикация‐Пловдив" планира да 
купува и въглеродни емисии от догодина. Заради изграждането на новата когенерация ком панията планира поетапно 
да увеличава основния капитал до 134 млн. лв. 
 
Вестник Дневник 
 
√ Производители искат закон да регулира отношенията им с търговските вериги 
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/01/17/1026691_proizvoditeli_iskat_zakon_da_regulira_otnosheniiata_im/?ref=email_myn
ews l  
Продажба на продукти под доставната стойност, непрестанен натиск за намаляване на цените, събирането на различни 
такси,  включително  за  влизане  в  магазина,  за  ремонт  на  щанда  или  откриване  на  нов  обект.  Това  са  основните 
оплаквания на производителите от няколко браншови асоциации срещу големите търговски вериги. 
 
Те настояват да бъде създаден специален закон,  който да регулира отношенията между производителите и  големите 
магазини. Приемането на такъв нормативен акта беше и сред антикризисните мерки на кабинета "Борисов" от началото 
на миналата година. 
Преди няколко месеца производителите са внесли проект на документа в министерството на икономиката, но казват, че 
досега резултат няма. 
 
Той  е  подкрепен  от  асоциациите  на  месопреработвателите,  на  млекопреработвателите,  на  производителите  на 
безалкохолни,  на  захарни  и  шоколадови  изделия,  на  растителни  масла  и  маслопродукти.  От  икономическото 
министерство  засега  твърдят,  че  текстовете  са  твърде  общи,  засягат  всички  търговци  и ще  доведат  до  допълнителни 
тежести за бизнеса. 



 
"В сегашния си вид големите вериги са вредни за българския производител, защото го ликвидират", каза в понеделник в 
интервю за "Дневник" председателят на Асоциацията на хлебопроизводителите и сладкарите Георги Попов. Той обясни, 
че големите търговци налагат над 30 задължителни плащания на доставчиците, сред които такса за влизане в магазина, 
за обновяване на щанда, за маркетингови дейности, включително пари за различни активности, като например рожден 
ден на веригата. 
 
Те не се обвързват с оборота или продажбите. В общите условия на повечето големи търговци имало и санкции за т.нар. 
некоректна цена. Те се налагали, когато веригата установи, че някой от конкурентите й продава същата стока на по‐ниска 
от  цената,  на  която  тя  я  купува.  Санкцията  в  такива  случаи  била  между  3  и  5  хил.  лв.  за  всеки  отделен  артикул. 
 
"Веригите унищожават производителите, а ние нямаме никаква защита от страна на държавата. Ще се наложи затваряне 
на предприятията и уволняване на служители", каза председателят на Асоциацията на производителите на шоколадови 
и захарни изделия Христина Джундрекова. Тя е собственик и на фирмата за шоколадови изделия "СофКао". 
 
Джундеркова  добави,  че  от  фалити  са  заплашени малките  предприятия.  "За  да могат  веригите  да  са  конкурентни  на 
пазара, производителите и доставчиците работят на много ниски маржове, а често стоките се продават и под доставните 
цени", смята председателят на асоциацията. 
 
Браншовите  организации  искат  да  се  забрани  възможността  веригите  да  купуват  продуктите  под  себестойността  им, 
както  и  да  се  премахнат  част  от  таксите,  които  големите  магазини  им  налагат.  "В  по‐голямата  част  от  европейските 
страни  е  забранено  да  се  взимат  входни  такси,  а  за  такива  за  ремонт  да  не  говорим",  обясни  Джундеркова. 
 
Производителите настояват да се въведе и максимален процент за отстъпка от цената, която се изисква от веригите за 
маркетингово обслужване. Трябвало да има и квоти за продукти, произведени в България. 
 
От  министерството  на  икономиката  казаха  пред  "Дневник",  че  проектът  на  закон,  представен  от  браншовите 
организации,  е  с  "много  широко  приложно  поле  и  касае  практически  всеки  един  търговец  на  дребно".  Според 
ведомството това крие риск от увеличаване на административната и регулаторната тежест. 
 
Затова от министерството са поискали производителите да дадат по‐подробна информация за конкретните проблеми и 
казуси,  както  и  конкретни  предложения  за  решаването  им.  До момента  обаче  отговор  от  страна  на  бизнеса  нямало. 
Междувременно експертите на икономическото министерство проучили законодателството в ЕС и смятат да предложат 
промени  в  Закона  за  защита  на  конкуренцията,  които  по  някакъв  начин  да  регулират  отношенията  доставчици  ‐ 
търговци. 
 
От ведомството обаче не дадоха повече подробности за намеренията си. "Дневник" потърси за коментар представители 
на няколко от големите вериги, но от повечето отказаха коментар, а от други не се получи отговор до редакционното 
приключване на броя. 
 
 


