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Асоциация на индустриалния капитал в България днес в медиите 
 
 
Вестник Класа 
 
√ Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България: Времето на лесните пари няма да 
се върне 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/176816_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB+%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0
%B5%D0%B2%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB+%D0%BD%
D0%B0+%D0%90%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%
D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0
%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB+%D0%B2+%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%
8F%3A+%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%
D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8+%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0+%D0%B4%D0%B0+%D1%81
%D0%B5+%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B5 
- Г-н Велев, министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов предлага наказания за работа без трудови 
договори освен за работодателите, така както е досега, да бъдат въведени и за работниците. Вие как ще коментирате 
тази идея, която се очаква да бъде законово „облечена“ през есента? 
- Винаги сме смятали, че подобен ход ще има ефект. Работа без трудов договор или по трудов договор, въз основата на 
който се превежда по-малката част от възнаграждението, а съществената се плаща неофициално, е един двустранен 
процес. Вина имат и двете страни. Много често работодателят предварително обявява, че за труд и осигуровки може да 
отдели да речем 1000 лв. Работникът обаче предпочита да получава по-голямата част в кеш, без да се внасят данъци и 
осигуровки. Не може в подобен случай да се твърди, че виновен е само и единствено работодателят. 
- Националната статистика публикува данните за второто тримесечие на годината и според тях безработицата, макар 
и леко намаляла спрямо първите три месеца, остава на високо ниво – 11,2%. Дали промените, за които говорим, няма 
да окажат негативно влияние върху този показател? Каква е и вашата прогноза за безработицата до края на годината? 
- Намаляването на безработицата през летните месеци има и сезонен характер. Все пак се надявам, че макар и малко 
намаляването на хората без работа ще продължи като резултат от съживяването на икономиката. Наблюдаваме по-
осезаемо оживление в експортно ориентираните отрасли. При всички случаи обаче се вижда, че излизането от кризата 
става по-бавно, отколкото се очакваше и ни се искаше. Очевидно времето на лесните пари и на големите печалби, 
каквито се постигаха, например в строителството, няма да се върнат. Просто трябва да свикнем с мисълта, че ще ни се 
наложи да работим повече.  
- Според вас основно вътрешни или повече външни са причините страната ни твърде бавно да излиза от 
икономическата криза? 
- Виждате, че световната икономика се възстановява с по-бавни темпове, отколкото се очакваше. Разбира се, има и 
вътрешни причини. Например много от антикризисните мерки, които бяхме набелязали заедно със синдикати и 
правителство, се реализираха половинчато, някои - със сериозно закъснение, а други – изобщо не се случиха. Причините 
са комплексни. 
- Казахте, че растеж в момента генерират основно експортно ориентираните отрасли. Разбра се, че за строителството и 
най-вече гражданското, няма да има голямо поле на изява в близко бъдеще. Кои са перспективните отрасли на 
българската икономика според вас? 
- Добре се развиват машиностроенето, електротехниката, металургията и добивната промишленост, също така туризмът 
и селското стопанство.  
- Наскоро вицепремиерът и финансов министър Симеон Дянков заяви, че след като страната е постигнала финансова 
стабилност, оттук натам правителството ще наблегне на мерки за икономическо оживление. Какви могат да бъдат 
тези мерки? 
- Това е факт и не отскоро - държавата има устойчив валутен борд, дефицитът е един от най-ниските в ЕС, публичният 
дълг е на много ниско ниво, отнесен към брутния вътрешен продукт. Очаква се бюджетният дефицит да бъде още по-
малък, отколкото е планиран.  
Но една политика, насочена повече към бизнеса, към реалния сектор е нещо, което винаги подкрепяме и за което 
призоваваме не от днес и от вчера. На първо място винаги сме започвали с това, че трябва да се намалят 
административните прегради, за да може бизнесът, който е на светло, да оперира по-свободно. И това не е нещо, което 
струва много пари, понякога дори икономисва средства. Става дума за регулаторните режими, за оценка на 
въздействие, за мълчаливото съгласие, за електронното правителство и обслужването на едно гише. Не бива да се 
пропуска също, че всичко това ще доведе и до намаляване на корупцията. Също така бихме стимулирали едни 
проактивни мерки, насочени към по-бързо и по-ефективно усвояване на еврофондовете. Необходимо е да се 
подпомогнат малките фирми при излизането им на външните пазари и да се облекчи кредитирането им.  
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***  
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Дневник 
 
√ Компаниите излизат от кризата, но скъпите суровини удрят печалбите им 
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/08/01/1132612_kompaniite_izlizat_ot_krizata_no_skupite_surovini/ 
Компаниите продължават да се възстановяват от кризата, но заради скъпите суровини печалбите им се свиват. Това 
показват отчетите на публичните дружества за първото полугодие. Голяма част от тях, особено тези, които работят 
основно за износ, за поредно тримесечие имат ръст на продажбите, но увеличението на печалбата им не е със същите 
темпове. 
Причината е, че разходите също са нараснали сериозно – особено тези за материали. Това се усеща най-силно при 
производителите, чиято основна суровина са металите, които поскъпнаха сериозно в последната една година. Заради 
силната конкуренция в чужбина обаче дружествата предпочетоха да свиват маржовете, вместо да увеличават крайната 
цена на продукцията си. 
За компаниите от реалния сектор анализатори прогнозират запазване на тенденцията до края на годината. Димитър 
Георгиев, брокер в "Елана трейдинг", коментира, че добри резултати показват компаниите с ниска задлъжнялост и 
пазари зад граница. 
Той смята, че това ще бъдат и дружествата, които ще продължат ръста на продажбите си и доброто си представяне до 
края на годината. Христо Владимиров от "Ти Би Ай асет мениджмънт" обаче предупреди, че напоследък отново има 
несигурност за развитието на бизнеса заради сигналите за забавяне на световната икономика и въпросителните за 
реакцията на националните правителства на дълговите кризи. 
Освен реалният сектор засега добре се представят и банките – за първите шест месеца на годината институциите с ръст 
на печалбата са дванадесет при осем преди една година. 
 
√ България е европейски вицешампион по ръст на безработицата 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/08/01/1132529_bulgariia_e_evropeiski_viceshampion_po_rust_na/ 
Пазарът на труда в България продължава да се влошава. В повечето страни от Европейския съюз (ЕС) ситуацията се 
подобрява, докато у нас безработицата расте още. През юни 11.4% от икономически активните са били незаети. Година 
по-рано техният дял е бил 10.1%. 
Така България се нарежда на второ място в ЕС по ръст на безработицата, съобщи вчера европейската статистическа 
служба Евростат. Единствено в Гърция стагнацията на пазара на труда се увеличава с по-високо темпо (виж графиката). 
Безработицата там е скочила до 15%. 
Данните на Евростат, която ползва информацията на Националния статистически институт (НСИ), се разминават 
значително с тези на Агенцията по заетостта. Според подчинената на министъра на труда Тотю Младенов структура 
безработицата през юни е била 9.56%. Зад това число стоят 318 хил. души. 
През последните три години Агенцията по заетостта винаги отчита доста по-ниска безработица от НСИ. Причината е, че 
брои само безработните, регистрирани в бюрата по труда. Там обаче се регистрират хората, които имат право на 
обезщетение за това, че са били съкратени. 
Така извън обхвата на агенцията остават освободените от сивата икономика и част от продължително безработните, 
които не виждат смисъл да поддържат регистрацията си на трудовата борса. 
НСИ измерва безработицата чрез интервюта сред представителна извадка от домакинства и така "хваща" и хората, които 
нямат работа, но не са се записали в бюрата по труда. Според министър Тотю Младенов обаче те не трябва да се броят 
за безработни, защото не търсят активно работа. "Точният критерий са регистрираните в бюрата по труда, а не 
статистиката от анкетите", повтаря Младенов. 
Данните на Евростат показват, че България е на седмо място по най-висока безработица в ЕС. На първо в негативната 
класация остава Испания, където 21% от икономически активните търсят работа без успех. Безработицата продължава 
да е много висока в Литва и Латвия. Средното й ниво за целия ЕС през юни е било 9.4%, или 22.4 млн. души. 
За 12 месеца те са намалели със 706 хил. Спрямо година по-рано безработицата пада в 19 държави, но в 7, между които 
България, се увеличава. Единствено в Люксембург остава без промяна. Най-голям спад има в Естония, Латвия и Унгария. 
Най-лесно намират работа жителите на Австрия, Холандия и Люксембург. 
Най-ощетени от стагнацията на пазара на труда са младежите (под 25 години). В Испания безработицата сред тях е 45%. 
У нас ситуацията също се влошава. През юни над 27% от младежите са били незаети, като през последната година делът 
им е нараснал чувствително. Според работодателите основната причина е, че младите нямат опит, знания и умения, но 
въпреки това искат високи заплати. 
 
√ Бюджетният дефицит се сви повече от два пъти за полугодието 
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/08/01/1132574_bjudjetniiat_deficit_se_svi_poveche_ot_dva_puti_za/ 
Бюджетният дефицит през юни е бил 52.7 млн. лв., а за първото полугодие на годината е достигнал 649.7 млн. лв., или 
0.9% от очаквания брутен вътрешен продукт (БВП). Това съобщиха от Министерството на финансите и допълниха, че това 
е повече от два пъти по-малък дефицит в сравнение с първата половина на миналата година. 
Тогава размерът му беше 1.514 млрд. лв., или 2.2% от БВП. Свиването на дефицита обаче идва от по-малки 
правителствени инвестиции и от забавено усвояване на еврофондовете, алармираха експерти. 
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Данните са по консолидираната фискална програма, която обхваща националния бюджет (парите на правителството, 
здравната каса, НОИ и общините) и освен това включва разчетите по усвояването на еврофондовете. Разбивка по този 
показател сочи, че дефицитът само по националния бюджет е 453.5 млн. лв., а по европейските средства е 196 млн. лв. 
Общо приходите на консолидирано ниво са 12.04 млрд. лв., което представлява ръст от 7.69% на годишна база, но в 
същото време са 46% от заложените постъпления за цялата година. Разходите пък са в размер на 12.69 млрд. лв. и това е 
45% от планираните плащания на държавата за цялата година. 
Към средата на годината все още се вижда леко изоставане в събираемостта на ДДС, които имат най-голям дял в общия 
размер на постъпленията. Събрани са 2.91 млрд. лв., или 45% от годишния план. Това означава, че ако през втората 
половина на годината не се съберат останалите 55% (общо 3.6 млрд. лв.), и през тази година ще има неизпълнение. 
От Министерството на финансите обаче отново потвърдиха, че нямат притеснение за изпълнението на планирания за 
събиране ДДС. Експертите на Симеон Дянков очакват проблем при събирането на социалноосигурителните вноски, 
където планът може да не се изпълни с около 330 млн. лв. 
При акцизните приходи пък планът от 3.8 млрд. лв. с голяма степен на сигурност се очаква да бъде изпълнен, като 
изненада може да има както в посока нагоре, така и надолу с около 100 млн. лв. Само към края на юни общият размер 
на постъпленията от акцизи е 1.7 млрд. лв., или 45% от годишния разчет. 
Спед макроикономиста и бивш заместник-министър на финансите Любомир Дацов през тази година приходната задача 
на бюджета най-вероятно ще се изпълни, а забавянето към края на юни ще се компенсира при традиционното засилване 
на потреблението през декември преди коледните празници. 
Забавянето при косвените данъци, които се влияят от потреблението, се компенсира донякъде от преките - данък 
печалба и плоския подоходен данък, плащан от физическите лица. По двете пера са събрани общо 2.02 млрд. лв., като 
това е 53.6% от плана за цялата година. По-бързо е изпълнението при корпоративния данък, където са изпълнени 58% от 
целта за годината, а при плоския данък са събрани 51% от планираните. 
Свиват се капиталовите разходи 
Отчетът за бюджета показва ръст на текущите разходи - тези за издръжка на ведомствата - с 2% до 10.96 млрд. 
лв. За сметка на това обаче капиталовите разходи - тези за държавни инвестиции и запълване на резервите на 
правителството, намаляват с 19.49% спрямо първото полугодие на миналата година и са в размер на 1.02 млрд. лв. 
"Капиталовите разходи изостават много сериозно. Дори и като се съобразим със сезонността при изпълнението 
им, те са с около 250 млн. по-ниски от същия период на миналата година, което е почти 20% спад. Има и много 
сериозен спад в разходите по европейски средства - 183 млн. лв., или 21% спрямо същия период на предходната 
година. Това означава, че през второто полугодие трябва да се навакса по-бавното усвояване на европейските 
средства", коментира Петър Чобанов, макроикономист от "Институт за нов икономически напредък". 
 
√ Митко Василев, управител на Германско-българската търговско-индустриална камара: На българския пазар липсват 
хора с опит и практически умения 
http://www.dnevnik.bg/intervju/2011/08/01/1132277_mitko_vasilev_upravitel_na_germansko-bulgarskata/ 
Срещнахте се с министъра на труда Тотю Младенов и с представители на министерството на образованието, за да 
обсъдите поне частичното въвеждане на германската система за професионално образование... 
- В Германия този вид образование е силно застъпенo и е насочено към хората, които не продължават да учат в 
университет, а се обучават по дадена професия и получават практически умения и познания. Практическите умения 
се придобиват в някое работещо предприятие. 
Не искаме германската система да се пренася изцяло, а само някои положителни елементи от нея да бъдат внедрени 
в България. За това обаче са нужни промени в няколко закона. На много места по света липсват хора с опит и умения. 
България не е изключение и за да се превъзмогне този проблем, ние предлагаме едно възможно решение. 
Конкретни ангажименти бяха ли поети от двете министерства? 
- От името на ГБИТК предложихме проект за нов трудов договор, защото на работа ще се наемат ученици на 15-16 
години. Освен това трябва да се реши въпросът със заплащането им. В момента правим анкета с нашите фирми, за да 
подадем актуална информация на министерствата кои компании биха се ангажирали с обучение на специалисти, 
както и за кои професии трудно се намират квалифицирани служители. 
Много е важно в целия този процес да участва и министерството на образованието, тъй като без разрешение оттам 
нито едно училище няма да си промени програмата и да сключва договори с частни фирми за обучение. Като добър 
пример мога да посоча опита на фирма, член на камарата - "Либхер Хаусгерете Марица", която направи собствен 
център за обучение на кадри. 
Първоначално имаха проблеми с привличането на училище за сътрудничество, тъй като гимназиите не смеят да 
предприемат такива стъпки без разрешение на министерството. 
Кадри от кои професии се намират трудно? 
- Едната е мехатроника, а другата консултант-продавачи. Мехатрониката е насочена повече към техническите 
специалности, сервизните дейности. Консултант-продавачи са необходими на търговските вериги, които навлязоха в 
България. 
Има ли други компании, които се опитват със собствени усилия да обучават нужните кадри? 
- Да, има фирми, които биха подкрепили инициативи в тази насока. Повечето търговски вериги вече изразиха 
готовност да се включат в обучението на кадри. Става въпрос за веригите "Метро", "Лидл", "Плюс", "Кауфланд", 
"Практикер". Президентът на камарата Бертрам Ролман също работи по вече доста напреднал проект. 
 

http://www.dnevnik.bg/intervju/2011/08/01/1132277_mitko_vasilev_upravitel_na_germansko-bulgarskata/


През септември ще открие в Гоце Делчев, където е седалището на фирмата му "Пирин текс", училище за технолози, 
които са нужни за производството му. С въвеждането на по-практически насочено професионално образование не 
искаме да решим само проблема на определени германски фирми, а да помогнем на обществото за подобряване на 
ситуацията на пазара на труда. 
Фирмите ще плащат ли на учениците, които обучават? 
- Да. Не е ясно обаче колко точно ще е заплащането заради рамката, зададена от минималната работна заплата. 
Обучението ще продължава 2-3 години. След това част от учениците може да продължат работа в предприятията, но 
това няма да е задължително. Не е задължително обаче всички млади хора да получат висше образование, каквато е 
масовата практика в България. 
Много от кадрите, завършили университет, попълват армията на безработните. Те са прекалено квалифицирани за 
това, което търсят фирмите, или пък квалификацията им е неподходяща. Ние искаме младите да получат 
практически познания, за да си намерят работа. Целта не е само да имат диплома. 
Започват ли вече германските фирми в България да наемат служители? 
- Тенденциите са положителни. Проучването на камарата за нагласите за тази година показа, че фирмите имат 
намерение да наемат персонал. Но и те имат проблеми с намирането на добре обучени хора за свободните места. 
В момента има ли интерес от германски инвеститори за навлизане в България? 
- Работим с немски фирми, които искат да навлязат на българския пазар, но не непременно като инвеститори. Те 
искат да се кооперират, да продават стоки, но не и да влагат средства в производство. Става дума за браншове като 
машиностроене, околна среда, ВЕИ, медицинска техника. 
Каква е причината да не искат да инвестират? 
- Не виждам трагедия в това. Вероятно причината продължава да е кризата, въпреки че в Германия такава вече няма. 
Страната отчита най-големия си икономически растеж от обединението насам. Иначе статистиката на БНБ показва, че 
за първите три месеца на годината от Германия в България са инвестирани близо 43 млн. евро. Не може да кажем, че 
няма изобщо капиталовложения, но има спад. 
Бумът беше през 2008 г., когато инвестициите от Германия бяха почти 800 млн. евро, а през 2010 г. - 159 млн. евро, 
което е много малко. Не вярвам, че Германия е загърбила България, но може да се очаква и повече. Нашите прогнози 
са, че до 2015 г. при условие, че и България излезе от кризата, можем да очакваме удвояване на стокооборота и на 
инвестициите в сравнение с най-ниските им нива. 
Така през 2015 г. инвестициите от Германия може да достигнат без проблем нива от 320 млн. евро. По-трудно ще се 
случи това при стокообмена, тъй като падна от 4.1 млрд. евро на 3.3 млрд. евро годишно. В момента статистиката 
показва небивал ръст на българския износ към Германия и ако нещата продължат така, може за първи път още тази 
година да постигнем баланс или дори положителен резултат за България. Искам обаче да обърна въпроса по друг 
начин. 
Време е българските фирми да започнат да инвестират в Германия, колкото и да е трудно. Там има мощни държавни 
и други институции за подпомагане на чуждите инвестиции. Тук-таме има лястовици от България, които са 
прехвръкнали в Германия. Миналата година открихме български хотел в Германия от веригата на Стефан Шарлопов. 
Сега ние като представител на германската агенция GTaI (Germany Тrade and Invest) можем да подпомогнем на 
български фирми, които искат да инвестират в Германия. Естествено те трябва да имат финансови възможности, 
търпение, капацитет и специалисти. 
А защо няма интерес или поне фирмите, които се осмеляват да влагат в Германия, са малко? 
- Защото е трудно. Това е един много конкурентен и претенциозен пазар. Скъпо е, въпреки че условията за 
инвестиции по отношение на инфраструктура и административен капацитет са първокласни. Нашите фирми може би 
още не са узрели за подобна стъпка. 
В момента само някои от големите компании в България биха могли да си позволят да инвестират в Германия. От 
друга страна, ние целим да привлечем повече малки и средни германски фирми в България. Големите концерни вече 
са открили България и ако не са инвестирали, имат търговски представителства и продават тук. 
Участието на български фирми в панаири в Германия помага ли им за навлизане на германския пазар? 
- Разбира се, че помага. Три от най-големите панаири в света са в Германия, а много от изложенията са определящи 
за секторите. Хубаво е българските фирми да се появяват там поне като посетители. Там човек си сверява часовника и 
осъществява контакти с други компании. Ако чакаме оттук някой да ни открие, нищо няма да се получи. 
Как стои България в очите на инвеститорите на фона на останалите държави от региона? 
- Козът на България, а и на Румъния е, че са част от ЕС. Това е важна психологическа предпоставка, която гарантира 
предсказуемост и сигурност за инвеститорите и е голямо конкурентно предимство. В момента Румъния изпреварва 
България по отношение на производствените инвестиции от Германия. 
Но това е нормално, тъй като страната и пазарът са по-големи. Ние също има с какво да се похвалим. Това, че 
работната ръка е евтина, не е добре за нас, но за инвеститорите е важен аргумент. Освен с нивото на данъците ние 
сме нещо като данъчен рай. Имаме си и недостатъци, върху които трябва да работим. 
Инфраструктурата, администрацията, корупцията и престъпността са пречки за инвеститорите. Представете си как 
гледат на България сега в Германия след инцидента с детето, което се удави в басейна на хотел "Берлин" в Златни 
пясъци. Тази трагедия тотално срива имиджа на страната като туристическа дестинация в един от най-важните пазари 
за туризма. 
Проблемите на Гърция помагат ли или пречат на България при привличането на инвеститорите? 
- Гърция е много непредсказуема в момента. В същото време валутният борд в България дава голяма стабилност на 
инвеститорите. 



 
Мислите ли, че администрацията прави достатъчно за реклама на България пред чуждите инвеститори? 
- Отново опираме до маркетинга, който означава пари. Трябва мощно финансиране, защото в противен случай 
рекламните кампании ще останат на хартия. Парите обаче са ограничени, тъй като се разчита само на оперативната 
програма "Конкурентоспособност". 
Хубаво е за България да се чуват добри неща, защото на Запад продължава да преобладава отрицателното мнение за 
страната ни. Това е инерцията от предишни времена и трябва време, за да се промени. 
 
***  
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√ 200 митничари "дебнат" Лукойл 
http://news.ibox.bg/news/id_624192800 
От момента, в който ние получим официално решението на съда и тече обжалването на предварителното 
решение до гледането на делото по същество, „Лукойл" ще работи все едно, че има лиценз. 
Това заяви шефът на Митниците Ваньо Танов по време на направения от него сутрешен „маратон" - първо той 
„докладва" за решението на Софийски Административен съд, с което се спря предварителното изпълнение за отнемане 
на лиценза на „Лукойл Нефтохим Бургас" АД пред БиТиВи, последва БНТ и завърши пред Нова телевизия. 
През целия този период ние ще стоим на вход-изход и ще контролираме количествата, които влизат и излизат от 
тях, обеща Танов. 
По думите му обаче това изисква сериозни финансови ресурси от страна на митниците, тъй като 200 служители на 
митниците за ангажирани с различни задачи, свързани със ситуацията около рафинерията - сформирани са мобилни 
групи, които следят всички цистерни на територията на България, правят се проверки по пристанищата, както и на 
складовете. 
Ние не целим да спрем „Лукойл", а той да работи в съответствие със закона, заяви Танов, като подчерта, че 
политиката на правителството е всички да спазват закона. 
Той беше категоричен, че прилага закона спрямо всички, за което е поел ангажимент пред правителството и премиера. 
По думите му „Лукойл" има една единствена задача и тя е да въведе измервателните уреди, които са описани в закона. 
Той изтъкна, че след като сме правова държава трябва да изпълняваме решението на съда, а ако не сме не сме доволни, 
да обжалваме. 
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