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Асоциация на индустриалния капитал в България днес в медиите 
 
Вестник Дневник 
 
√ Индустрията е подпомогнала ръста на икономиката преди лятото 
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/09/06/1150797_industriiata_e_podpomognala_rusta_na_ikonomikata_predi/?ref=rss 
Поръчки в индустрията от чужди клиенти движат напред икономиката, но заложеният в бюджета ръст (от 3.6 на сто) 
много трудно ще бъде постигнат. Това стана ясно от коментари на икономисти и представители на бизнеса по 
публикуваните във вторник сезонно изгладени данни за брутния вътрешен продукт (БВП) на България за второто 
тримесечие. 
Предварителните изчисления на Националния статистически институт (НСИ) показват 2% годишен ръст на БВП, с 0.1 
пункта над вече обявените експресни оценки. За април - юни стойността на произведеното у нас е 18.8 млрд. лв. по 
текущи цени. 
Данните обаче потвърждават забавянето на икономиката – през последните три месеца на миналата година и първите 
три на тази повишението надхвърляше 3 на сто на база същия период на предходната година. В същото време 
българската икономика е с по-голям ръст от тази на целия ЕС – там увеличението за година е с 1.7 на сто, показват 
данните на Евростат. 
Според председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев ръстът на БВП се дължи на 
индустрията, където поръчките идват основно от чужбина, както и на увеличените цени на металите. По данните на НСИ 
увеличението на брутната добавена стойност в индустрията е 7.7%. 
Спад има в земеделието, строителството, търговията, транспорт, здравеопазване и образование, както и хотелиерство. 
Велев обаче посочи, че поръчките в индустрията продължават да бъдат много краткосрочни, до 3-4, най-много 5 месеца, 
а крайните им клиенти са доста предпазливи. 
Освен председател на АИКБ Велев е и в управлението на няколко машиностроителни компании, които отбелязват ръст в 
продажбите, но в прогнозите си предупреждават, че не е сигурно докога ще се запази той. 
Външнотърговското салдо за второто тримесечие е 2.2 на сто от БВП и е отрицателно – 414 млн. лв. 
Това означава, че страната ни е внесла стоки и услуги с по-голяма стойност, отколкото е изнесла зад граница. Разликата 
се увеличава в сравнение с януари - март, когато салдото е било 273 млн. лв. Така на практика страната ни изнася все 
повече при свиване на вътрешната консумация. 
Велев прогнозира, че до края на годината вероятно ще се запази увеличението от 2%, но то няма да стигне до 
заложените в бюджета 3.6%. Според него големият проблем е високата безработица – за последните три години са 
закрити 300 хил. работни места. 
Икономистът Петър Чобанов от Института за нов икономически напредък също смята, че реалният ръст ще е под 
очакваното в бюджета. "В началото на годината прогнозирах, че увеличението ще е с 1%, сега излиза, че прогнозата ми 
ще бъде надхвърлена, но едва ли ще може да се постигне заложеният в бюджета растеж", каза Чобанов. 
Той изрази мнение, че на практика забавяне на икономиката няма, тъй като такова се получава само при сезонно 
изгладените данни. Според Чобанов не е коректно те да се използват при сравнения с предходната година. 
Васил Райчев, изпълнителен директор на компанията, която се занимава с внос на обувки - "Хот спот", коментира, че 
като цяло по негови наблюдения увеличение на потреблението няма, дори в сравнение с миналата година има 
намаление от 15-20% на оборотите. Неговата компания се занимава с търговия с обувки от по-високия ценови клас и 
според Райчев точно в този сегмент има отдръпване на потреблението. 
"Може да се е пренасочило към по-ниския ценови сегмент, но определено при нас подобрение няма", коментира той. 
По предварителните данни крайното потребление до края на юни се е увеличило с 0.5% на годишна база. 
Мариан Колев, управител на магазини "Хиполенд", също смята, че увеличение няма, а покупките все повече падат: 
"Много бях изненадан от данните, при нас подобрение няма, напротив." Според Колев данните за ръст в икономиката 
не отразяват реалната ситуация. По негова оценка от началото на годината досега спадът в търговията е 25-30% спрямо 
миналата година с изключение на храните и напитките, където е 8-10 на сто. 
Дял на секторите 
Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на 
икономиката с 2.3  пр.п. през второто тримесечие на 2011  г. спрямо същото 
тримесечие на предходната година и достига до 33.4 %.  Относителният дял на добавената стойност, 
реализирана в сферата на услугите, е 60.8%, което е с 3.4  пр.п. по-малко спрямо съответния период на предходната 
година.  Относителният дял на аграрния сектор пък се увеличава с 1.1 пр.п. на годишна база и  достига до 5.8%. 
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***  
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Класа 
 
√ Статистиката ревизира нагоре данните за ръста на БВП 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/179993_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%
BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D0%B
3%D0%BE%D1%80%D0%B5+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D1%80%D1%8
A%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D0%92%D0%9F 
Националният статистически институт (НСИ) ревизира нагоре данните за растеж на БВП за второто тримесечие на 
годината до 2%, вместо предварително обявените 1,9 на сто. Сезонно изгладените данни на статистиката показват, че 
растежът за периода април – юни е бил 0,3% спрямо първото тримесечие на годината при отчетен в експресните оценки 
на института едва 0,1% ръст. 
За второто тримесечие сме произвели БВП за 18,8 млрд. лв. по текущи цени (9,614 млрд. евро). На човек от населението 
се падат 2 511,6 лева от стойностния обем на показателя, изчислява още статистиката. Общо брутната добавена стойност 
в икономиката е 16,29 млрд. лв. Индустриалният сектор увеличава относителния си дял с 2,3 процентни пункта през 
второто тримесечие на 2011 г. спрямо същото тримесечие на предходната година и достига до 33,4%. Относителният дял 
на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, е 60,8%, което е с 3,4 процентни пункта по-
малко спрямо съответния период на предходната година. Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност 
на икономиката пък се увеличава с 1,1 процентни пункта и достига до 5,8% през периода. 
За индивидуално потребление на населението през второто тримесечие на 2011 г. се изразходват 70,1% от 
произведения БВП. Инвестициите формират 21,1% от него, сочат данните на статистиката. Външнотърговското салдо от 
стоки и услуги е отрицателно в размер на 414 млн. лева и заема дял от 2,2% в структурата на БВП. 
През второто тримесечие износът на стоки и услуги намалява с 1,3%, а вносът отбелязва нарастване с 0,8% спрямо 
предходното тримесечие. Според предварителните данни за второто тримесечие на 2011 г. крайното потребление 
бележи ръст от 0,5%.  
През първите три месеца на 2011 г. икономическият растеж в България бе 0,6%. 
За разлика от ситуацията в родната икономика, в Европа данните са по-песимистични. Според Евростат растежът в 
страните от еврозоната и в ЕС са забавили икономическия си растеж до 0,2% в сравнение с предходното тримесечие. 
Спрямо същия период на миналата година данните за еврозоната са коригирани в посока надолу - от 1,7% до 1,6%. 
Икономиката на целия ЕС е с годишен растеж от 1,7%. Леко е понижена и оценката за първото тримесечие спрямо 
последното на миналата година, когато ръстът в общността е бил не 0,8%, а 0,7%. 
През второто тримесечие на 2011 г. най-добри резултати се отчитат в Литва, Латвия, Естония, Полша, Австрия, Швеция, 
Дания, Словакия и Белгия, докато Франция, Унгария и Португалия регистрират нулев растеж. 
Същевременно от НСИ отчитат, че БВП на един зает се увеличава с 6% през второто тримесечие на годината в сравнение 
със същия период на 2010 г. Равнището на производителността на труда е най-високо в индустриалния сектор - 5 980,8 
лв. брутна добавена стойност (БДС) средно на един зает и 14,7 лв. за един отработен човекочас. В сектора на услугите 
всеки зает произвежда средно 4 808,7 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 11,2 лв. Най-ниска е 
производителността на труда в аграрния сектор – едва 1237 лв. БДС на един зает и 3,1 лв. за един отработен човекочас. В 
сравнение с второто тримесечие на 2010 г. броят на заетите лица е намалял с 3,5%, като са отработени с 3,4% по-малко 
човекочасове. 
Само преди дни финансовият министър Симеон Дянков прогнозира евентуален ръст на заплатите през първото 
полугодие на следващата година, но отказа повече конкретика, за да не бъдат възприети думите му като предизборен 
ход или популистко изказване. Дянков обясни, че дефицитът в бюджета за следващата година ще е под 2%, а може би 
дори под 1%, а растежът ще бъде около 4 на сто. По думите на вицепремиера приходите тази година вървят добре - 
около 14% над тези от 2010 г., а разходите са с около 6% по-малко. Бюджет 2012 ще е по-добър от предишните два, 
прогнозира още Дянков. Той е категоричен, че в България няма да има период на депресия, че икономиката ни върви 
добре и би се забавила само ако се забави европейската. По думите му, ако нещо трябва да се направи за частния 
бизнес, това са активни политики по отношение на инфраструктурата и по-добри придобивки в определени сектори. 
Вицепремиерът подчерта, че „данъчна ваканция” за частния бизнес няма да има, тъй като у нас данъците са най-ниски в 
цяла Европа. 
 
√ На 50% вдигат авансовите плащания по програмата за селските райони 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/179989_%D0%9D%D0%B0+50%25+%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1
%82+%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%
89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B
0%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B
0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8 
От 20 на 50% се повишават авансовите плащания за инвестиционните проекти по Програмата за развитие на селските 
райони /ПРСР/, съобщи Диана Трифонова, главен експерт от дирекция „Развитие на селските райони” към Министерство 
на земеделието и храните /МЗХ/. От тази възможност най-вече ще се възползват фирми, които имат проекти за 
модернизиране на земеделските стопанства, за изграждане и преструктуриране на преработвателни предприятия и др.  
Решението е възможно, тъй като ЕК промени разпоредбите, за да улесни фермерите в условията на финансово 

http://www.klassa.bg/news/Read/article/179993_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D0%92%D0%9F
http://www.klassa.bg/news/Read/article/179993_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D0%92%D0%9F
http://www.klassa.bg/news/Read/article/179993_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D0%92%D0%9F
http://www.klassa.bg/news/Read/article/179993_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D0%92%D0%9F
http://www.klassa.bg/news/Read/article/179989_%D0%9D%D0%B0+50%25+%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82+%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8
http://www.klassa.bg/news/Read/article/179989_%D0%9D%D0%B0+50%25+%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82+%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8
http://www.klassa.bg/news/Read/article/179989_%D0%9D%D0%B0+50%25+%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82+%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8
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икономическа криза.  
От тази възможност ще се възползват и бенефициентите, които вече са спечелили проект в рамките на ПРСР и имат 
сключен договор в периода от 1 януари до 31 октомври тази година, обясни Трифонова. Според нея това е най-
сериозната промяна в програмата, защото хората могат да получат половината от договорената субсидия като аванс и да 
започнат да изпълняват проекта.  
От облекчението ще се възползват дори бенефициенти, за които е изтекъл тримесечният срок, в който имат право да 
подадат заявка за авансово плащане. А онези, които вече са получили 20-процентен аванс, имат право да подадат 
заявка за корекция.  
До момента авансовите плащания по инвестиционните мерки се отпускат тогава, когато бенефициентът е представил 
банкова гаранция в размер на 110 процента от авансовото плащане. Оказало се обаче, че това изискване силно 
затруднява бенефициентите. По време на заседание на Комитета по наблюдение на програмата е разширен кръгът на 
допустимите гаранции, което е още едно облекчение за фермерите, смята Диана Трифонова. След промяна на 
програмата общините имат право да използват като гаранция т. нар. записна заповед. На всички бенефициенти пък се 
дава възможност да сключват договор за поръчителство, който става част от пакета на допустимите гаранции. Разбира 
се, има строги изисквания към поръчителите. Те могат да са единствено юридически лица, да са вписани в Търговския 
регистър, а към датата на поръчителството да имат минимум тригодишна история като икономически субект на пазара. 
Необходимите двама поръчители не трябва да имат изискуеми задължения към ДФ “Земеделие“ и към държавата 
въобще и да не са в производство по ликвидация. Освен това 25% от размера на собствения капитал, отразен във 
финансовите отчети, преди подаването на заявката за авансово плащане, трябва да е равен или по-голям от 110 % от 
сумата на искания аванс.  
В три групи са структурирани мерките, чиято цел е да се засили усвояването на парите по ПРСР, обясни още Диана 
Трифонова. Очаква се съвсем скоро да приключи съгласувателната процедура с ЕК, свързана с шестата промяна на 
програмата. Очаква се към мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства“ да бъдат пренасочени 27 млн. евро. 
Тези пари ще са за инвестиции в сектор „плодове и зеленчуци“, за подпомагане на земеделски производители, които 
имат спечелени проекти по мярка 141 „Полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“, и за стопанства на 
млади фермери, които са одобрени по мярка 112.  
В шестото изменение са включени и облекчаване на условията при кандидатстване по мярка 141 „Полупазарни 
стопанства в процес на преструктуриране“. Таванът на възрастта на бенефициентите си остава 60 г., но вече ще могат да 
подават проекти и хора, които получават пенсия преди навършването на пенсионна възраст.  
В края на април в ЕК е внесено и седмото изменение на ПРСР, известно като финансовата нотификация, чрез която се 
преразпределят средства от по-неатрактивни към мерки, към които има голям интерес. Общо 304 млн. евро ще бъдат 
насочени към три мерки от ПРСР – 40 млн. евро ще отидат за създаване на стопанства на млади фермери, 141 млн. евро 
ще са за модернизация на земеделски стопанства, а 122 млн. евро – за проекти, които са свързани с основни услуги за 
населението в селските райони.  
Нови 204 проекта за близо 48 млн. лв. са подадени по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от ПРСР 
в рамките на последния прием, който изтече на 15 август. Интересът на кандидатите е насочен главно към инвестиции, 
свързани с прилагането на Нитратната директива на ЕС, преминаване към биологично производство.  
 
Вестник Пари 
 
√ Конкурентоспособността на България се влошава 
http://pari.bg/article/2011/09/07/Konkurentosposobnostta_na_Blgarija_se_vloshava 
Страната отстъпва в техническата си готовност и в иновативността 
Конкурентоспособността на България сред останалите икономики в света се влошава. Това  показва докладът на 
Световния икономически форум (СИФ) в Давос за глобалната конкурентоспособност, който предстои да бъде представен 
днес. България отстъпва с три места в общото класиране и през тази година се позиционира на 74-то място, докато 
миналата година заемаше 71-во. В проучването участват 142 страни от целия свят. 
Причините 
Основните причини за влошаването на конкурентоспособността на България са лошите й резултати в макроикономиката. 
Изследването на СИФ се основава на глобалния индекс за конкурентоспособност. Той пък се базира на 12 стълба, които 
влияят на конкурентоспособността на страните. Така че причините за отстъплението са свързани с известно влошаване 
на класирането на България, най-вече по отношение на ефективността на стоковите пазари, технологичната готовност, 
степента на развитие на бизнеса, инфраструктурата и иновативността. В същото време България отбелязва подобрение 
при показателите си в институциите, финансовите пазари, ефективността на пазара на труда, образование и 
квалификация (виж карето). Равносметката обаче е 74-то място. 
Не сме последни 
Влошаването на конкурентоспособността обаче не се отнася само за нашата страна. Според данните от проучването 
много от европейските страни отстъпват от позициите си през тази година. Това се отнася най-вече за Румъния. Тя се 
премества десет позиции по-назад и вече се намира дори след България - на 77-а позиция. По традиция нашата страна 
винаги е била на опашката по конкурентоспособонст сред страните от Европейския съюз.  
Гърция също изостава значително. Поради дълговата криза и проблемите на пазара на труда южната ни съседка се 
срива и в класирането по конкурентоспособност и вече е на 90-а позиция.  
С повече от десет позиции пада надолу и Словения. Нейната конкурентоспособност рязко се влошила през последната 
година, така че в момента държавата заема 57-а позиция в класацията, докато през миналата година стоеше стабилно на 
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45-а позиция. Сред страните от Централна и Източна Европа членки на ЕС по традиция най-добре се представя Естония, 
която задържа 33-та позиция, след нея се нарежда Чехия, която заема 38-о място. 
Отличници 
Ако трябва да говорим и за първенците в класацията, това са обичайните заподозрени. И в последното издание на 
доклада най-конкурентоспособна е икономиката на Швейцария, следвана от Сингапур. САЩ отстъпват от 4-то на 5-о 
място. В първата десетка се подреждат и някои държави от ЕС като Швеция, която заема трета позиция, Германия - 6-а 
позиция. Традиционно силната икономика на Япония е девета в подреждането. "Прави впечатление, че през последните 
години конкурентоспособността на американската икономика се влошава за сметка на тази на страните от ЕС, която се се 
запазва на постоянно ниво. С бързи темпове нараства конкурентоспособността на Китай", казват от Центъра за 
икономическо развитие. 
Плюсове и минуси за конкурентоспособността на България 
Плюсове 
Финансови пазари. По отношение на финансовите пазари България се придвижва от 91-во на 75-о място. През 
настоящата година благодарение на постепенното излизане на страната от кризата, финансовата стабилност и ниския 
бюджетен дефицит се подобрява и класирането.  
Институции. Функционирането на институциите има пряко отношение към възможностите за развитие на 
предприемачеството и повишаването на конкурентоспособността. Добре работещите институции (съдебна система, 
администрация, полиция) създават предпоставки за ефективни и прозрачни бизнес сделки.  
Независимо че България е назад в класирането по фактора "институции", през последните години се наблюдава 
подобряване на позициите - в последния доклад страната се придвижва с 4 места напред. Това се дължи на опитите на 
правителството да провежда по-прозрачна политика, по-добро партньорство с неправителствения сектор и бизнеса. 
Ефективност на пазара на труда. В тази област България се придвижва с две места напред - от 58-о до 56-о. Положително 
се оценяват гъвкавостта на пазара на труда, облекчените практики по наемане и освобождаване на работници, както и 
сравнително високата степен на участие на жените в работната сила. 
Образование и квалификация. По отношение на образованието България се премества с една позиция напред - от 58-а 
на 57-а. Страната има добри показатели за процента на хората със средно и висше образование. Благоприятни са 
резултатите за обучението по математика, за достъпа до интернет в училищата и др. Все повече обаче се влошават 
оценките за цялостното качество на образователната система; много негативно са оценени професионалното 
образование и възможностите за обучение през целия живот. 
Минуси  
Макроикономическа стабилност. През последните години традиционно добри са позициите на България по отношение 
на макроикономическата политика. През настоящата година обаче страната отстъпва с 4 места назад - от 42-ро на 46-о 
място. Това е свързано с някои негативни очаквания на бизнеса, произтичащи от кризата. Добри са данните за 
управлението на държавния дълг, съотношението държавен дефицит/излишък и др. 
Технологична готовност. Проблемите в тази сфера произтичат от липсата на активна политика при купуване на 
съвременни технологии от страна на бизнеса. Все още много малка е и ролята на чуждите инвестиции за навлизане на 
модерни технологии в българската икономика. Като цяло обаче има добър потенциал, който трябва да се използва. 
Инфраструктура. България по традиция е назад в класирането, като през настоящата година заема 87-о място. Страната 
ни изостава по този основен стълб в сравнение с такива държави от региона като Черна гора и Хърватия. 
Ефективност на стоковите пазари. В тази област България е отстъпила с 4 места назад - от 82-ро на 86-о. Ниски са 
оценките за конкуренцията на местния пазар, тромавостта на митническите процедури, ниската взискателност на 
местните потребители. 
Иновации. През последните години в областта на иновациите България изостава значително, като в последното 
изследване отстъпва с още едно място назад - от 92-ро на 93-то. Иновативното развитие на българската икономика е 
приоритет, но само на думи. Мерките все още са недостатъчни и не дават резултат. Има известно подобрение в 
оценките за разходите на бизнеса за изследвания и иновации и за качествата на научноизследователския персонал. 
Развитие на бизнеса. Състоянието на българския бизнес продължава да се оценява негативно - по този фактор България 
отстъпва с още едно място - от 95-о на 96-о. Българските компании имат най-сериозни затруднения в следните области: 
липса на адекватна политика за квалификация и преквалификация на човешките ресурси, неефективен маркетинг и 
ниско качество на мениджмънта, отсъствие на активна политика за купуване и внедряване на съвременни технологии.  
 
√ България може да получи 15% повече средства от ЕС до 2020 г. 
http://pari.bg/static/pdf/pages/06.pdf 
 
√ Мистериозните банери в НАП са свалени 
http://pari.bg/static/pdf/pages/07.pdf 
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Вестник Дневник 
 
√ Производителността расте още благодарение на безработицата 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/09/06/1150803_proizvoditelnostta_raste_oshte_blagodarenie_na/ 
Съкращаването на работници продължава да увеличава производителността на труда в България, като през второто 
тримесечие всеки зает е произвел средно с 6% повече спрямо същия период на миналата година. За същото време 
работещите са намалели със 128 хил., показват данните на Националния статистически институт (НСИ). 
Обяснението е, че работодателите са освободили нискоефективните служители. Това автоматично повишава средната 
производителност на труда в предприятията, коментираха от НСИ. Обратната тенденция се забеляза през първата 
половина на 2009 г. Тогава въпреки спада в поръчките голяма част от фирмите не бяха съкратили ненужния персонал, 
заради което средният принос на всеки зает намаляваше. 
През периода април-юни всеки работещ е произвел средно продукция за 5384 лв., което е с близо 700 лв. повече спрямо 
същите месеци на миналата година. Голямата разлика се дължи и на това, че показателят се изчислява по текущи цени и 
включва инфлацията. За един час всеки зает е произвел стока за средно 12.9 лв. 
Данните сочат също, че най-висока е производителността на труда в индустрията, където са над една четвърт от всички 
работещи. През второто тримесечие на 2011 г. средната добавена стойност от всеки зает в сектора е била 14.7 лв. на час. 
С 3.50 лв. на час по-малко е струвала продукцията, произведена за час от работещите в сферата на услугите, които през 
второто тримесечие на годината са били 51.6% от всички заети. Традиционно статистиката отчита, че най-ниска е 
производителността в селското стопанство. Средната добавена стойност на работещите там е едва 3.1 лв. на час. 
Въпреки отчетеното нарастване последните данни на Евростат показват, че по производителност на труда България 
устойчиво стои на последното място в ЕС - с равнище едва 41.5% от средната за съюза. 
 
√ Песимизмът на домакинствата за икономиката пак расте 
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/09/06/1150762_pesimizmut_na_domakinstvata_za_ikonomikata_pak_raste/ 
Песимизмът за икономическата ситуация в България преобладава. От началото на тази година нараства делът на хората, 
които смятат, че тя ще се влоши през следващите 12 месеца и че в началото на следващата година е възможно да 
достигнем второ дъно на кризата. 
Личните доходи са спрели да нарастват преди три години, като сега чистите доходи на човек са около 420 лв. на месец. 
Това са част от изводите, които показва изследване на международната компания за проучвания Synovate. 
Проучването е национално и е направено в девет региона с четири различни нива на урбанизация сред 951 потребители 
на възраст между 18 и 69 години в преки интервюта. Проведено е през май 2011 г., когато притесненията за нова 
глобална рецесия все още не бяха толкова сериозни и не е ясно как августовските сривове на международните пазари, 
увеличенията в цените на стоките, несигурността от дълговата криза в Европа и САЩ и данните, че българската 
икономика също забавя ръста си, са се отразили на очакванията на домакинствата.  
Основният извод е, че песимизмът расте и има значително увеличение в дела на хората (в сравнение с преди една 
година), които смятат, че и икономиката, и личното им положение ще се влошат през следващите 12 месеца. 
Настроения като в края на 2008 г.  
Сравнение на данните за последните четири години показва, че след бързото нарастване през последното тримесечие 
на 2008 г. на дела на хората (56%), които са очаквали икономиката да пада (първият пик на кризата), с времето все 
повече и повече от тях са започнали да мислят, че най-лошото вече е отминало. 
От първото тримесечие на 2010 г. постоянно е нараствал делът на оптимистите и на тези, които смятат, че нищо няма да 
се промени през следващите 12 месеца. През първото тримесечие на тази година обаче тенденцията отново се обръща. 
Наблюдава се значително увеличение в дела на хората, които смятат, че икономиката ще се влоши през следващите 12 
месеца (в сравнение с една година по-рано). 
Според хората "ние сме достигнали дъното" през първото тримесечие на тази година, но според тях изглежда възможно 
една година по-късно дъното да бъде достигнато още веднъж. 
Според резултатите от отговорите на анкетираните оценката за положението на икономиката не е добра, но поне 
песимизмът е по-малък в сравнение с преди две години. 
Лични финанси 
Традиционно очакванията за личната ситуация през следващите 12 месеца са по-високи в сравнение с тези за 
икономиката и  повече хора в сравнение с началото на миналата година очакват влошаване 
При доходите на домакинствата и при личните доходи има нестабилност, показва още проучването. 
Личните доходи са нараствали до лятото на 2009 г. и след това остават непроменени, което съвпада с първата вълна на 
кризата и ефекта й в България. Според проучването сега са на ниво около 420 лв. на месец (чисти приходи) на човек. 
Хората, които живеят в по-големите градове, на средна възраст са и имат по-високо образование, печелят повече. 
Ако живеете в голям град и имате университетско образование, можете да разполагате с около 740 лв. (44% по-високо 
от общо средното), показват данните. Университетска диплома може да ви осигури дори 880 лв. в София (53% по-високо 
от средното). 
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Вестник Труд 
 
√ Заетите намаляват, но работят повече 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1028620 
Броят на заетите в България продължава да намалява, но онези, които останат на работа, вършат и задачите на 
съкратените си колеги. Това показват резултатите от изследването на Националния статистически институт (НСИ) за 
производителността на труда през второто тримесечие на т.г., обявени във вторник. Данните потвърждават тенденцията, 
че работодателите съкращават първо най-ниско ефективните си служители, което автоматично вдига 
производителността на труда. 
С 3,5% до 3,492 млн. души намалява броят на заетите в България в периода април-юни спрямо същите месеци на 
миналата година. 
Структурата на заетостта по икономически дейности през второто тримесечие на 2010 и 2011 г. показва увеличение на 
относителния дял на работещите в сектора на услугите. 
На едно заето лице се падат 5384,4 лева от текущия обем на брутния вътрешен продукт (БВП), като всеки зает създава 
средно 12,9 лева БВП за един отработен час, показват данните на НСИ. С 3,4 на сто обаче намаляват отработените 
човекочасове. Общият им брой за тримесечието е 1,457 милиарда. 
Брутната добавена стойност средно на един зает през второто тримесечие реално се увеличава с 6,1% и съответно с 6% 
за един отработен човекочас спрямо съответното тримесечие на предходната година. 
Равнището на производителността на труда е най-високо в индустриалния сектор - 5980,8 лева брутна добавена 
стойност (БДС) средно на един зает. В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 4808,7 лева БДС. Най-ниска е 
производителността на труда в аграрния сектор - 1237 лева БДС на един зает. 
Данните за БВП - с малко над прогнозата 
Националният статистически институт (НСИ) завиши експресната си оценка за икономическия растеж на 
страната през второто тримесечие на 2011 г. 
Преди три седмици от ведомството обявиха експресни резултати, според които брутният вътрешен продукт (БВП) е 
нараснал с 0,1% спрямо първото тримесечие на т.г. и с 1,9% на годишна база. Според новите данни ръстът е 0,3 процента 
спрямо периода януари-март и 2% в сравнение с второто тримесечие на 2010 г. 
БВП за второто тримесечие възлиза на 18,804 млрд. лева по текущи цени (9,614 млрд. евро), показват новите данни на 
НСИ. Всеки нашенец е произвел стоки и услуги за 2511,6 лева. 
Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 2,3 процентни пункта 
през второто тримесечие на 2011 г. спрямо същото тримесечие на предходната година и достига до 33,4%. 
Делът на сектора на услугите е 60,8%, което е с 3,4 процентни пункта по-малко на годишна база. Селското стопанство 
дава 5,8% от общото производството у нас. 
Еврозоната забавя растежа си 
Икономиките на еврозоната и Европейския съюз са забавили растежа си до 0,2% през второто тримесечие спрямо 
първите три месеца на годината, сочат окончателните данни на европейската статистическа служба Евростат. 
Годишният икономически растеж за 16-те държави от валутната общност е коригиран леко надолу спрямо обявените 
експресни оценки - от 1,7 до 1,6%. Годишният растеж на 27-те държави членки на Еврообщността е потвърден на 1,7%. 
Има и низходяща корекция на икономическия растеж на ЕС през първото тримесечие на годината спрямо последното на 
миналата година - от 0,8 на 0,7%. 
Икономическият растеж в еврозоната и ЕС в периода април-юни е сравним с този на САЩ. Япония е реализирала 0,3% 
спад. 
 

***  
Публикации за борбата със сивия бизнес 
 
Вестник Монитор 
 
√ Данъчните акции вкараха 40 млн. лева в хазната 
http://www.monitor.bg/article?id=306122 
Г-н Стефанов, откакто оглавихте НАП, все по-често агенцията извършва различни масирани акции срещу определени 
данъчни нарушения. Какви са резултатите от тях до момента? 
Тези акции, освен че имат пряк фискален ефект за хазната, дадоха старт на процеси, които бяха отлагани години наред. 
Ето например в резултат от хеликоптерната акция започна презониране в определени градове, контролът по 
незаконното строителство се затегна, рязко намаля практиката лични имоти да бъдат проформа, записвани като 
фирмени. В развлекателния бизнес дисциплината също сериозно се подобри. Казвал съм ви вече – не гоним само като 
резултат в бюджета да влязат еднократно милиони левове. Искаме да дисциплинираме трайно определени бизнеси, за 
които имаме информация, че крият и не плащат данъци от години. И смятам, че го постигаме. 
Коя е любимата ви акция до момента и коя е дала най-големи резултати? 
Всяка, която води след себе си спазване на данъчното и осигурителното законодателство. Ето например футболът. 
Направихме ревизии на целия бранш  от футболните клубове, през съдиите, до играчите. Какво се получи. Когато 
започвахме преди няколко години, почти всички футболисти се осигуряваха на минималната работна заплата. Сега вече 
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няма такива. Някои обявяват петцифрени месечни заплати. За мен това е показател за добре свършена работа – да 
променим трайно нагласата към плащане на данъци и осигуровки. 
Колко пари влязоха в държавата от акциите "Хеликоптер", "Тузари", "Бентли", "Яхти" и срамно ли е да си богат у нас? 
Прекият фискален ефект от проверките на собствениците на яхти, бентлита, скъпи имоти, футболисти, футболни съдии, 
футболни клубове, заемодатели е около 40 милиона лева. Критерият за много или малко е особен в България, но това са 
пари, равни на една пета от цената по сделката за „Булгартабак”. Както ви казах обаче, за мен е по-важно, че успяваме 
да променим мисленето на българите към декларирането и плащането на данъци. Не искам да ме разбирате погрешно. 
Няма нищо лошо, нито пък срамно в това да си богат. Просто трябва всички да си плащат данъците. 
Какви са резултатите от свързването на бензиностанциите с НАП и какво очаква останалите търговци, които не успеят 
да свържат фискалните си устройства с агенцията навреме? 
Веднага след като влезе в сила изискването, оборотите на бензиностанциите се вдигнаха с над 26 млн. лв. при отчетено 
по-малко количество преработен петрол и свито потребление. Появиха се 40 бензиностанции, които до този момент под 
никаква форма не съществуваха в регистрите на НАП. Тези резултати ни дадоха допълнителна увереност, че мярката за 
връзването на касовите апарати с НАП работи и изважда обороти на светло. Сега, в края на август, изтече срокът и за 
аптеките. Отчитаме, че близо 100% от касовите апарати на търговците с лекарствени средства вече са свързани с нас, и 
можем да кажем, че изискването беше спазено. Вече обработваме данни за оборотите във фармацевтичния бранш и 
имаме много по-богати възможности за контрол. Очаквам изсветляване на оборотите им още този месец. До края на 
ноември търговците на зърно трябва да свържат фискалните си устройства с информационната система на НАП. А що се 
отнася до санкциите  не искам да звуча заплашително, защото не това е нашата цел. Но всеки, който не изпълни 
изискването на закона, може да бъде глобен с до 10 000 лв. и обектът му да бъде затворен. Така че всеки търговец може 
да си направи сметката кое ще му излезе по-скъпо – да спре да работи за седмица или да изпълни изискването за 
дистанционна връзка навреме. 
Колко са богатите българи у нас и държат ли си парите в България те? 
Зависи какво влагате в понятието „богати”. Мога да ви кажа, че по данните, с които разполагам, до момента общо 22-ма 
българи са заработили по над 10 млн. лв. през 2010 г. Общите им доходи, обявени пред НАП, са 402 млн. лв. Всъщност 
по-важният въпрос не е в броя на най-богатите, а в това, че при непроменена макроикономическа обстановка виждаме 
увеличаване на данъчната база за облагане с подоходни данъци с около 300 млн. за година – това означава повече 
доходи, излезли на светло и обложени. А по другата част от въпроса ви  честно казано, мен не ме интересува къде си 
държат авоарите, а дали са платили дължимите данъци и осигуровки върху доходите си. 
Има ли корупция в държавната администрация и данъчните подкупни ли са? 
Борбата с корупцията в администрацията започва с признанието, че тя съществува. Корупцията в системата е нещо, с 
което се боря от първия ден, в който станах изпълнителен директор. Имах много поводи да заявя и пак ще повторя, че 
няма да търпя хора, които се облагодетелстват и злоупотребяват със службата си в НАП. През последните години заради 
съмнения в корупция бяха уволнени 75 служители. През миналата година бяха постановени и три ефективни присъди с 
лишаване от свобода на бивши служители на НАП в Русе. Само че трябва да кажа нещо важно. В НАП работят 8000 души, 
огромната част от тях са почтени професионалисти, които полагат много усилия в работата си и заслужават признание и 
благодарност. Това, че във всяко стадо има мърша, не значи, че можем с лека ръка да генерализираме. 
Какви мерки могат да спрат вземането на рушвети от вашите служители? 
Далеч съм от идеята, че корупцията може да бъде изкоренена изцяло. Но въпреки това ние се опитваме да я ограничим 
по всякакъв начин. От миналата година, за да се гарантира независимост на разследващите подобни прояви, 
инспекторатът беше преместен на ниво МФ. Освен това сигнали срещу корумпирани служители в НАП могат да се 
подават на телефон             0700 18 700      , чрез пощата или чрез интернет страницата на агенцията. Мога да уверя 
гражданите, че всеки случай ще бъде щателно проверен и ако се окаже основателен, отговорният служител на НАП ще 
си понесе последствията. Няма да търпя корупция и злоупотреба със служебно положение в НАП. 
Ще успеете ли да изпълните планираните за тази година постъпления в държавата и какви са очакванията ви за 
следващата финансова година? 
До края на август сме събрали 8,1 млрд. лв. данъци и осигурителни вноски. Очакваме до края на годината в хазната 
да влязат 12,5 млрд. лв. Правим всичко възможно да осигурим финансиране за всички държавни политики, които 
правителството провежда през 2011 г. 
 
√ С една пета по-малко регулации за бизнеса 
http://www.monitor.bg/article?id=306130 
До края на тази година регулациите за бизнеса ще са с около 17% по-малко при заложена цел от 20%. Дотогава освен 
законите и другите нормативни актове, необходими за електронното подаване и обмена на информация, се предвижда 
да бъде създадена и техническа възможност за практическото им осъществяване. 
Това се посочва в отчета за изпълнение на плана за действие за намаляване на административната тежест, който 
кабинетът ще приеме на заседанието си в сряда. 
Планът за действие съдържа 135 мерки, разпределени в групи съгласно петкомпонентния модел за опростяване на 
административната тежест: обменна информация между институциите (събиране на данни от други държавни органи 
вместо от бизнеса), подаване на сведения по електронен и мрежов път; премахване на задължения за информиране; 
намаляване на честотата, разработване на инструкции, опростяване на терминологията; комплексни мерки 
Планът предвиждаше към края на юни напълно или частично да се изпълнят общо 127 мерки. От тях напълно изпълнени 
са 87 мерки (69%), а в процес на изпълнение са 37 (29%). 

http://www.monitor.bg/article?id=306130


Изцяло своите задължения са изпълнили две ведомства – Министерството на културата и Държавната агенция 
„Държавен резерв и военновременни запаси”. 
 
√ 70 на сто от таксиджиите по морето работят по договорка 
http://www.monitor.bg/article?id=306132 
Близо 70 на сто от таксиджиите по морето работят на черно, като всъщност возят по договорка с клиента и не издават 
касови бонове. Това съобщиха за „Монитор” от редовни таксиметрови компании по Черноморието, които понасят щети, 
въпреки че от това лято е в сила въвеждането на пределни цени на таксиметровия превоз. Най-често този тип нарушения 
тръгват от летищата, от гарите и автогарите. В предишните години много туристи попадаха в лапите на бакшиши 
кожодери, които им вземаха за транспорт от летището до близък курорт сума, равна или близка до стойността на 
самолетния билет. Сега още с пристигането на гарата в Бургас например водачите се приближават и почти в ухото на 
пътника започват да шепнат цени за транспорт до Слънчев бряг и Поморие, като за разлика от предишни години те 
предлагат много по-поносими цени. С автобус до курортните места се стига за 5-7 лв., а таксито е 15-20 лв. На стъклото 
на колата е записана тарифата, на която вози, според определеното от общината, но водачът веднага прави бърза 
аритметика пред клиента, че с включен таксиметър ще струва поне два пъти повече. „Монитор” видя, че семействата с 
малки деца дори не се пазарят при тази оферта. За около 5-6 минути се наемат около 10 коли само на устна договорка. 
Другата група такси нарушители, които работят само в сивия сектор, се маскират на редовни маршрутки. Много от 
пътниците дори не разбират, че не са се качили в легитимно превозно средство. Зачестилите проверки по отношение на 
тяхната изрядност от страна на ДАИ силно е редуцирала броя им, обясняват от автомобилната администрация, за сметка 
на жълтите таксита, които безпроблемно си осигуряват клиенти по договаряне. 
Таксиметров водач от Поморие, при лимит на цената за града от 3 лв. и 4,50 лв. за повикване, е избрал да вози на 
двойно по-малко пари. Той обаче признава, че поне два-три пъти дневно вози на договорка, защото останалите му 
колеги правят същото и те с лекота минават пред него при избор от страна на клиента. 

http://www.monitor.bg/article?id=306132

