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Асоциация на индустриалния капитал в България вчера в медиите 
 
Вестник Дневник 
 
√ Непредвидено - минималната заплата може да бъде вдигната 
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/10/24/1186688_nepredvideno_-_minimalnata_zaplata_moje_da_bude/ 
Минималната работна заплата може да бъде увеличена до 290 лв. от 1 април догодина. В проектобюджета това не е 
предвидено, но по време на днешното заседание на кабинета социалният министър Тотю Младенов е направил това 
предложение, което по думите му е срещнало подкрепа от други министри, сред които и финансовият Симеон Дянков. 
В момента минималната заплата е 270 лв., след като беше повишена през септември от 240 лв. "Увеличаването на 
минималната работна заплата ще се отрази на бюджета с около 23-25 млн. лв.", заяви финансовият министър Симеон 
Дянков, цитиран от БТА. От пресцентъра на Министерството на финансите заявиха за "Дневник", че подкрепят 
увеличаването на минималната работна заплата от 1 април 2012 г.  
Това ще бъде обсъдено на заседанието на тристранния съвет със синдикати и бизнеса, което се очаква този четвъртък. 
Засега представители на бизнеса приемат противоречиво идеята. "Може да подкрепим предложението, но всичко 
зависи от това в какъв пакет ще бъде оформено предложението", коментира Евгений Иванов, изпълнителен директор на 
КРИБ, и допълни: "В случай че минималната работна заплата остане обвързана с бюджетни плащания - не мисля, че 
нейното увеличаване би имало положителен ефект. 
Ако обаче правителството се съгласи да има отвързване на заплатата от плащанията, това би било дори антикризисна 
мярка. Това са въпросите, които ще зададем и на тристранния съвет." С повишаването на минимална заплата ще се 
вдигне и таксата за преглед при личния лекар, ще поскъпне престоят в болница, който е 2% от най-ниското 
възнаграждение, биха се увеличили и добавките за деца с увреждания, които са 70% от минималната заплата. 
"Предложението за увеличение на минималната заплата не е ново, отхвърлихме го още когато го предложиха 
синдикатите и сега най-вероятно пак няма да го подкрепим. Основната причина е, че то е необосновано на фона на 
производителността. Опитът досега показа, че през септември заплатата беше увеличена от 240 на 270 лева, което е 
12.5% ръст, при растеж на БВП от 6% през периода", коментира и Ивелин Желязков, парламентарен секретар на АИКБ. 
Според него срещу всяко увеличение трябва да стоят реални параметри, които да доведат до увеличението. "От една 
страна, стоят желанието, но от друга, е възможността. Много ясно, че всеки работодател би увеличил заплатата на 
работниците, ако има възможност, но за момента няма такава", смята той. 
Ако обаче в четвъртък се постигне съгласие за увеличението, това ще се случи удобно точно преди втория тур на 
изборите за президент, в които ГЕРБ излиза срещу кандидата на БСП и преди балотажите по места в цялата страна. В 
проектобюджета зя 2012 г. са запазени и нивата на осигуровките, максималния осигурителен доход остава 2000 лв., 
както и социалните помощи и обезщетения. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ 290 лева минимална заплата от 1 април 
Не предвиждат пари за вдигане на пенсиите 
Минималната работна заплата ще се увеличи от 270 лв. на 290 лв. от 1 април догодина. Ръстът все още не е заложен в 
проектобюджета за 2012 г., който вчера беше обсъден на извънредно заседание на правителството. Предложението за 
по-висока минимална заплата е направил социалният министър Тотю Младенов. Финансовият министър Симеон Дянков 
е дал съгласието си и е обявил, че допълнителните разходи ще са около 23 млн. лв. В четвъртък тристранката ще обсъди 
проектобюджета и ръста на минималната заплата. "Ако това стане факт, на практика означава, че в рамките на седем 
месеца на два пъти вдигаме минималната заплата с общо 20%", коментира министър Младенов. От 1 септември тази 
година най-ниското месечно възнаграждение бе увеличено от 240 лв. на 270 лв. 
Ръст на пенсиите догодина обаче не се предвижда, заяви министър Младенов след заседанието на правителството. 
Преди седмици финансовият министър Симеон Дянков допусна, че от пролетта или от средата на 2012 г. е възможно да 
се вдигнат парите за старост, ако има средства за това. 
От 1 януари 2012 г. редица плащания ще бъдат отвързани от минималната работна заплата, припомни социалният 
министър. Това според него ще направи договарянето й по-лесно. Таксите за посещение на лекар и престой в болница 
няма да зависят от размера на най-ниското месечно възнаграждение. Същото важи за помощите за майките студентки. 
Сред отвързаните плащания са всички награди, премии, отличия и пари за работно облекло, които се раздават в 
държавни институции. Хонорарите на членовете в различни държавни комисии и национални съвети също ще бъдат 
твърди суми, а не по няколко минимални заплати. Партийните субсидии вече няма да са 5% от минималната заплата за 
всеки спечелен глас, а твърда сума. 
 Васил Велев, председател на АИКБ: Растежът ще е не повече от 0,5% 
Различните високооптимистични предвиждания за ръст на БВП през 2012 г. от 5% бяха сведени до 2,3% според ЕБВР. По 
наши разчети дори този размер е натоварен със свръхочаквания, поради което не изключваме и последваща ревизия. 
Прогнозата на АИКБ за ръст на БВП през 2012 г. е за 0,5%. В тази връзка заставаме на позицията за запазване размерите 
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на минималната работна заплата, минимален осигурителен доход по икономически дейности и групи професии, за 
които не е постигнато споразумение, както и на размера на максималния осигурителен доход. Важно е размерите на 
данъците и осигуровките да останат на равнищата от настоящата година. Това ще означава предсказуемост и 
прогнозируемост на структурните елементи на бюджета, което е изключително важно на фона на продължаващата 
криза. 
 
Вестник Сега 
 
√ Кабинетът планира съвсем да стопи фискалния резерв през 2012 г. 
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?sid=2011102500040000101 
Въпреки че българите са европейците с най-ниски доходи, кабинетът "Борисов" реши да засрами европейските си 
колеги, като заложи свръхзатягане на финансовата дисциплина догодина. Министерството на финансите записа в 
проектобюджет 2012 дефицит от едва 1.3% вместо спряганите досега 2.5%. Голямата мистерия обаче е как ще се 
постигне това, след като се предвижда минимален ръст на икономиката от 2.9%. Най-вероятно цената ще е поредното 
намаляване на фискалния резерв, който според плановете за 2012 г. може да падне от сегашния минимум от 4.5 млрд. 
лв. до общо 3 млрд. лв., както и увеличение на държавния дълг от сегашните 11 млрд. лв. на 15.3 млрд. лв. 
Най-странното е, че наред с описаните мерки за фискална дисциплина вчера министрите се надпреварваха с 
оптимистични обещания за увеличаване на разходите - като увеличаване на минималната работна заплата с 20 лв. до 
290 лв. от 1 април 2012 г. 
"Бюджетът за 2012 г. в номинал е същият като този за 2011 г. В разходната част се предвиждат около 20 млн. лв. по-
малко заради целта всяка година дефицитът да бъде намаляван", обясни сметките си финансовият министър Симеон 
Дянков след извънредното заседание на кабинета вчера. Незначително свиване на разходите се наблюдава в секторите 
държавни служби, минно дело, горива, енергия, селско стопанство, транспорт и съобщения и др. Пренасочват се пари от 
МВР за образование, култура и спорт. 
Икономисти и представители на бизнеса обаче се усъмниха пред "Сега" в сметките на правителството. Според 
проектобюджета няма промени в данъчното облагане, така че оттам не може да се очаква значително увеличение на 
приходите. Подсилване на приходната част не може да се получи и от нарастване на производството, тъй като 
заложеният ръст в икономиката е едва 2.9% вместо предвижданите 4%. "По наши разчети дори ръст от 2.3% на 
икономиката за догодина е натоварен със свръхочаквания, поради което не изключваме и последваща ревизия", 
контрира вчера Българската асоциация на индустриалния капитал. Икономисти се обединиха около тезата, че кабинетът 
може да постигне заложеното в бюджета само ако Европа не изпадне в стагнация, която веднага ще надуе бюджетния 
дефицит. Заложената инфлация от 2.9% също означава очакване за поскъпване на цените на стоките догодина, а оттам и 
по-високи приходи от ДДС, но е спорно дали тези средства ще са достатъчни. 
Значително нарастване на постъпленията има при очакването за усвояване на средства от еврофондовете - заложен ръст 
от около 2 пъти. Очевидно се разчита на финализирането на големите инфраструктурни проекти като магистрала 
"Тракия" и софийското метро, защото след като премиерът отреже лентите им догодина, ЕС трябва да възстанови 
средствата, които хазната е платила за тях през тази година. Прогнозата е повече от спорна - първо, защото 
възстановяванията на ЕС към нашия бюджет се използват веднага за разплащане на текущи проекти, и второ, защото 
заради нехайна работа на нашата администрация Брюксел често отказва да възстанови цялата похарчена сума. В самия 
проект на бюджет 2012 е описан такъв случай. "За 2012 г. са предвидени средства в размер на 90 млн. лв. за капиталови 
трансфери за НК "Железопътна инфраструктура" за осигуряване изпълнението на инвестиционната програма на 
предприятието и за покриване на финансовия недостиг за изпълнение на проектите по Оперативна програма 
"Транспорт", пише към доклада за проектобюджета. Икономисти веднага разтълкуваха пред "Сега", че зад това 
витиевато изречение се крие отказ на ЕС за възстановяване на пари от бюджета ни, платени за европейски проект. По 
тази програма се строи софийското метро и всички магистрали. 
Голямата изненада на проекта на бюджет 2012 г. е и посегателството върху фискалния резерв. Прагът се сваля от 
сегашните 4.5 млрд. лв. на 3 млрд. лева. Фискалният резерв включва наличността по всички сметки и депозити на 
правителството и приходите от приватизация. В него влиза и Държавният фонд за гарантиране устойчивост на 
държавната пенсионна система, или т.нар. Сребърен фонд, а през миналата година към резерва бяха прехвърлени и над 
1 млрд. лв. от бюджета на НЗОК. "Идеята за намаляването на фискалния резерв никак не е добра на фона на 
икономическата нестабилност в света и в България", коментира икономистът на институт "Отворено общество" Георги 
Ангелов. Той подчерта, че това се прави и на фона на дефицит в бюджета, който въпреки че се намалява на 1.5% от БВП, 
все пак продължава да съществува. Заплахата пред бюджет 2012 г. била и по-голяма, като се има предвид, че от 1 
януари 2013 г. България трябва да почне изплащането на лихви по еврооблигациите. Вероятно това, а и намерението 
през 2012 г. да се пласират нови облигации са накарали финансовото министерство да предвиди увеличение на 
държавния дълг от сегашните 11 млрд. лв. на 15.3 млрд. лв. през 2012 г. 
 
Вестник Дума 
 
√ АИКБ прогнозира: 0,5 на сто ръст на БВП за 2012 г. 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) прогнозира 0,5 на сто ръст на БВП за 2012 г., съобщи 
пресцентърът на работодателската организация. Разчетите на асоциацията с основните допускания за Бюджет 2012 се 
основават на официалната статистика и на анкета сред членовете на организацията през октомври. От АИКБ очакват 
средногодишната инфлация да е до 3,5 на сто, а безработицата и инвестициите да запазят нивата от тази година.  
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ДУМА припомня, че Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) очаква икономиките на страните от 
Централна и Източна Европа (ЦИЕ) да се забавят догодина, тъй като дълговата криза, която е обхванала еврозоната, 
заплашва да отслаби възстановяването им от глобалната рецесия. В доклад, разпространен късно вечерта на 8 
октомври, ЕБВР преразглежда прогнозата си за растежа на България през 2012 г. и я намали от 3,7% до 2,3%. 
 
dariknews.bg 
 
√ Бизнесът не смята, че трябва да се вдига минималната заплата 
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=797438 
Минималната работна заплата не бива да се променя догодина, тъй като скокът й с 20 лева през септември бе твърде 
скоро. Това заяви пред Дарик председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
Той бе потърсен за коментар на основните параметри в Бюджет 2012 г. Освен че категорично се възпротиви на 
увеличението на минималната работна заплата от 270 на 290 лева, Велев бе категоричен, че икономическият ръст ще 
бъде много по-малък от очакванията на финансовото министерство. 
Според Велев догодина не трябва да бъде променяна минималната работна заплата. Предвижданията на асоциацията 
на индустриалния капитал за ръста на БВП са много по-песимистични от официалната прогноза, като Велев вещае 0,5 на 
сто растеж, като с всяко следващо предвиждане по думите му прогнозата се влошава. 
„Компаниите започнаха планирането за следващата година и в реалния сектор, в индустрията не се предвижда, по-скоро 
запазване на досегашното равнище на продажбите с тенденция за спад до 10 процента", каза Велев. 
Според Васил Велев инфлацията ще надхвърли три процента догодина, което се разминава с прогнозите на финансовото 
министерство за 2% средногодишна инфлация през 2012 г. В същото време прогнозите на бизнеса са за ръст на 
икономиката с не повече от половин процент, докато от ведомството на Дянков очакват 2,9 на сто. 
 
Dir.bg 
 
√ Бизнесът е против 290 лв. МРЗ 
http://banks.dir.bg/2011/10/24/news9764744.html 
Минималната работна заплата (МРЗ) не бива да се променя догодина, тъй като скокът й с 20 лева през септември бе 
твърде скоро. Това заяви пред Дарик председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев.  
Той бе потърсен за коментар на основните параметри в Бюджет 2012 г., представени в понеделник от финансовият 
министър Симеон Дянков.  
В бюджета не се предвижда увеличение на минималната заплата на 290 лв., но ако  бизнесът и синдикатите се 
договорят за такава промяна, тя ще бъде включена в бюджета, каза Дянков. Искането за вдигането на най-ниското 
трудово възнаграждение бе направено от социалния министър Тотю Младенов. 
Освен че категорично се възпротиви на увеличението на минималната работна заплата от 270 на 290 лева, Велев бе 
категоричен, че икономическият ръст ще бъде много по-малък от очакванията на финансовото министерство. 
Според Велев догодина не трябва да бъде променяна минималната работна заплата. Предвижданията на асоциацията 
на индустриалния капитал за ръста на БВП са много по-песимистични от официалната прогноза, като Велев вещае 0,5 на 
сто растеж, като с всяко следващо предвиждане по думите му прогнозата се влошава. 
„Компаниите започнаха планирането за следващата година и в реалния сектор, в индустрията не се предвижда, по-скоро 
запазване на досегашното равнище на продажбите с тенденция за спад до 10 процента", каза Велев.  
Според Васил Велев инфлацията ще надхвърли три процента догодина, което се разминава с прогнозите на финансовото 
министерство за 2% средногодишна инфлация през 2012 г. В същото време прогнозите на бизнеса са за ръст на 
икономиката с не повече от половин процент, докато от ведомството на Дянков очакват 2,9 на сто. 
 
money.bg 
 
√ АИКБ прогнозира 0,5% ръст на БВП за 2012 г. 
http://money.bg/news/id_218437228/%D0%90%D0%98%D0%9A%D0%91_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B
E%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0_05_%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%92%D0%9F_%D
0%B7%D0%B0_2012_%D0%B3_ 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) прогнозира 0,5% ръст на БВП за 2012 г. Асоциацията изготви 
прогнозна таблица с основните допускания за Бюджет 2012, която можете да видите в края на текста. Според нея  в края 
на годината средната работна заплата ще бъде 715 лева. 
АИКБ подкрепя предложението лицата, които през годината са придобили само доходи от трудови правоотношения и 
не дължат допълнително данък или няма да ползват данъчни облекчения да бъдат освободени от задължение да 
подават годишна данъчна декларация. 
Асоциацията обаче не подкрепя въвеждането на задължение за деклариране на доходи от разпореждане с финансови 
инструменти в годишен размер над 5 000 лв, когато сделките са извършени на БФБ. Тази информация е налична при 
лицензираните инвестиционни посредници , БФБ и Централен депозитар и е лесно проверима, посочват от АИКБ. 
 
 
 
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=797438
http://banks.dir.bg/2011/10/24/news9764744.html
http://dnes.dir.bg/news/bujet-9757519?nt=4
http://money.bg/news/id_218437228/%D0%90%D0%98%D0%9A%D0%91_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0_05_%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%92%D0%9F_%D0%B7%D0%B0_2012_%D0%B3_
http://money.bg/news/id_218437228/%D0%90%D0%98%D0%9A%D0%91_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0_05_%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%92%D0%9F_%D0%B7%D0%B0_2012_%D0%B3_
http://money.bg/news/id_218437228/%D0%90%D0%98%D0%9A%D0%91_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0_05_%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%92%D0%9F_%D0%B7%D0%B0_2012_%D0%B3_


 
 
3e-news.net 
 
√ Само 0,5% ръст на БВП през 2012 г. предвиждат от Асоциацията на индустриалния капитал в България 
http://3e-news.net/ustoychiv-biznes/item/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-05-%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82-
%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BE%D1%82-
%D0%B0%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%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F.html 
Инфлацията до 3,5 на сто, без промяна в нивата на безработицата и инвестициите, очакват от асоциацията  
Асоциация на индустриалния капитал в България прогнозира 0.5 на сто ръст на БВП за 2012 г. , съобщи БТА. Разчетите на 
асоциацията с основните допускания за Бюджет 2012 се основават на официалната статистика и на анкета сред 
членовете на организацията през октомври. От асоциацията очакват средногодишната инфлация да е до 3,5 на сто, а 
безработицата и инвестициите да запазят нивата от тази година. 
Работодателската организация е за запазване на размерите на минималната залата, минималния осигурителен доход по 
икономически дейности и групи професии, за които не е постигнато споразумение, максималния размер на 
осигурителния доход, размерите на данъците и техните ставки, както и на осигуровките на равнищата от тази година. 
 
Радио Пловдив 
 
√ Емисия новини на 24 октомври в 15 часа 
http://www.radioplovdiv.bg/index2.php?content=emission&id=9089 
Асоциацията на индустриалния капитал в България прогнозира 0.5 на сто ръст на БВП за 2012 г.От асоциацията очакват 
средногодишната инфлация да е до 3,5 на сто, а безработицата и инвестициите да запазят нивата от тази година. 
Работодателската организация е за запазване на размерите на минималната залата, минималния осигурителен доход по 
икономически дейности и групи професии, за които не е постигнатоспоразумение, максималния размер на 
осигурителния доход, размерите на данъците и техните ставки, както и на осигуровките на равнищата от тази година.  
 
burgasnovinite.bg 
 
√ Бизнесът е против 290 лв. МРЗ 
http://www.burgasnovinite.bg/Biznesat_protiv_290_lv_MRZ.html 
Минималната работна заплата (МРЗ) не бива да се променя догодина, тъй като скокът й с 20 лева през септември бе 
твърде скоро. Това заяви пред Дарик председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев.  
Той бе потърсен за коментар на основните параметри в Бюджет 2012, представени в понеделник от финансовият 
министър Симеон Дянков.  
В бюджета не се предвижда увеличение на минималната заплата на 290 лв., но ако  бизнесът и синдикатите се 
договорят за такава промяна, тя ще бъде включена в бюджета, каза Дянков. Искането за вдигането на най-ниското 
трудово възнаграждение бе направено от социалния министър Тотю Младенов. 
Освен че категорично се възпротиви на увеличението на минималната работна заплата от 270 на 290 лева, Велев бе 
категоричен, че икономическият ръст ще бъде много по-малък от очакванията на финансовото министерство. 
Според Велев догодина не трябва да бъде променяна минималната работна заплата. Предвижданията на асоциацията 
на индустриалния капитал заръста на БВП са много по-песимистични от официалната прогноза, като Велев вещае 0,5 на 
сто растеж, като с всяко следващо предвиждане по думите му прогнозата се влошава. 
„Компаниите започнаха планирането за следващата година и в реалния сектор, в индустрията не се предвижда, по-скоро 
запазване на досегашното равнище на продажбите с тенденция за спад до 10 процента", каза Велев.  
Според Васил Велев инфлацията ще надхвърли три процента догодина, което се разминава с прогнозите на финансовото 
министерство за 2% средногодишна инфлация през 2012 г. В същото време прогнозите на бизнеса са за ръст на 
икономиката с не повече от половин процент, докато от ведомството на Дянков очакват 2,9 на сто. 
 
akcent.bg 
 
√ 0.5 % ръст на БВП за 2012 г. предвижда АИКБ 
http://www.akcent.bg/site/news.php?item=3364 
Асоциация на индустриалния капитал в България изготви прогнозна таблица с основните допускания за Бюджет 2012, 
като предвижданията се основават на наличната официална статистика и на анкета, проведена сред членовете на 
Асоциацията през месец  октомври. 
Въпреки, че представянето на Проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2012 г. се забавя, 
Асоциацията на индустриалния капитал в България обявява вижданията си по този изключително значим за развитието 
на страната ни акт. 
  

http://3e-news.net/ustoychiv-biznes/item/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-05-%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%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%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F.html
http://3e-news.net/ustoychiv-biznes/item/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-05-%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%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%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F.html
http://3e-news.net/ustoychiv-biznes/item/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-05-%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%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%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F.html
http://3e-news.net/ustoychiv-biznes/item/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-05-%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%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%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F.html
http://3e-news.net/ustoychiv-biznes/item/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-05-%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%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%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F.html
http://3e-news.net/ustoychiv-biznes/item/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-05-%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%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%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F.html
http://3e-news.net/ustoychiv-biznes/item/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-05-%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%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%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F.html
http://www.radioplovdiv.bg/index2.php?content=emission&id=9089
http://www.burgasnovinite.bg/Biznesat_protiv_290_lv_MRZ.html
http://www.akcent.bg/site/news.php?item=3364


БЮДЖЕТ 2012 – основни предвиждания и препоръки 
  

№ ПАРАМЕТРИ АИКБ ПРОГНОЗА / 
ПРЕПОРЪКА 

1. Ръст на брутния вътрешен продукт +0,5% - влошаваща се 
прогноза 

2. Средногодишна инфлация До 3,5% 

3. Безработица На нивото на 2011 г. (по-
високо от официалното) 

4. Средна работна заплата в края на 
годината 

715 лева 

5. Минимална работна заплата 270 лева 

6. Данъци (включително местни) Без изменение 

7.1. Здравно-Осигурителни Вноски Без изменение 

7.2. Разпределение на ЗОВ 60:40 

8. Такси/глоби намаляване 

9.1. МОД по трудов договор + 5% 

9.2. МОД за самоосигуряващи се Без изменение 

9.3. Максимален осигурителен доход 2000 лева 

10. Инвестиции На нивото на 2011 г. 

11. Баланс на консолидирания бюджет -1,0% 

12. Размер на сивия сектор Една трета. Значителен 
резерв за намаляване на 
дефицита 

  
По проектите на нормативни актове, имащи отношение към бюджетната процедура, а именнопроект на Закон 

за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), проект на Закон за 
изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), проекта на Закон за изменение и 
допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), проект на Закон за изменение и допълнение на 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), публикувани в периода 10-13 октомври т.г. Асоциация на 
индустриалния капитал в България изразява следната позиция: 
 1.       По Закона за данъците върху доходите на физическите лица 

·         АИКБ подкрепя предложението лицата, които през годината са придобили само доходи от трудови 
правоотношения и не дължат допълнително данък или няма да ползват данъчни облекчения да 
бъдатосвободени от задължение да подават годишна данъчна декларация, както и предложението за 
облагане с окончателен данък при платеца на дохода (наемателя) при облагане на доходите от наем на 
имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, когато 
платци на доходите са предприятия и самоосигуряващи се лица. Освен облекчаване на задължените лица 
това са и мерки, насочени към процесуална икономия. Подобни са аргументите за подкрепа на въвеждането 
на правило за закръгляване на данъчното задължение към пълен лев; 
·         АИКБ подкрепя мярката, предлагана с §10, въвеждаща нова ал. 4 в чл. 53, съгласно която отстъпката в 
размер на 5 на сто от дължимия данък при по-ранно внасяне на дължимия по декларацията данък или при 
подаване на декларацията по електронен път може да се ползва, само ако авансовият данък е внесен от 
лицата в срок. Тази норма освен позитивен фискален ще има и дисциплиниращ ефект. 
·         АИКБ не може да подкрепи въвеждането на задължение за деклариране на  доходи от разпореждане с 
финансови инструменти в годишен размер над 5 000 лв, когато сделките са извършени на БФБ. Тази 
информация е налична при лицензираните инвестиционни посредници , БФБ и Централен депозитар и е 
лесно проверима. В случая това е ненужно задължение, касаещо необлагаеми доходи, което освен 
отбелязаното противоречи на действащи норми на Закона за електронното управление (чл. 3) и Закона за 
ограничаване на административното регулиране и административния контрол  върху стопанската дейност (чл. 
5, ал. 2). 

 2.       По Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за акцизите и данъчните складове и Закона за данъка 
върху добавената стойност 
·         направените предложения произтичат от ангажиментите ни като член на ЕС, или са продиктувани от възникнали в 
процеса на приложение на закона казуси и в този смисъл предложението може да бъде подкрепено. 
  По макроикономическите предвиждания принципната позиция на Асоциация на индустриалния капитал в 
България е насочена към ограничаване на обема на преразпределяните публични средства през бюджета, при напълно 
прозрачно разходване на средствата. Не може да се отрече, че различните високооптимистични предвиждания за ръст 
на БВП през 2012 г. от 5%  бяха сведени до 3.7 %, а по последни данни до 2.3% /ЕБВР/. По наши разчети дори този 
размер е натоварен със свръхочаквания, поради което не изключваме и последваща ревизия. 
В тази връзка и на основание проведена сред членовете на Асоциация на индустриалния капитал в България анкета, 
заставаме на позицията за запазване на размерите на МРЗ, минимален осигурителен доход по икономически дейности 
и групи професии, за които не е постигнато споразумение, максимален размер на осигурителния доход,  размерите на 



данъците и техните ставки, както и на осигуровките на равнищата от настоящата година. Това ще означава 
предсказуемост и прогнозируемост на структурните елементи на бюджета, което е изключително важно, особено на 
фона на продължаващата криза. 
 
***  
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Дневник 
 
√ Бюджет 2012: Без реформи, но с амбициозни инвестиции 
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/10/24/1186773_bjudjet_2012_bez_reformi_no_s_ambiciozni_investicii/ 
Реформите в публичния сектор няма да са приоритет на правителството и през следващата година. В проекта за "Бюджет 
2012", който кабинетът обсъди на извънредно заседание вчера, парите за повечето министерства са същите като през 
тази година. 
Това означава, че няма да има съкращения и преструктурирания, които да доведат до по-висока ефективност в 
администрацията и държавните структури и намаляване на разходи. В същото време правителството очаква двойно 
свиване на бюджетния дефицит заради увеличение на европарите с амбициозните 80%. 
Това трябва да помогне на държавата да изпълни и друга заложена цел - повишаване на инвестициите й с 43% до 5.2 
млрд. лв., което може да се разчита като антикризисна мярка. Досега с отлагането или липсата на някои ключови 
реформи (като пенсионната и административната или сагата с БДЖ) свиването на бюджетния дефицит ставаше основно 
с орязване на инвестициите. 
Въпреки все по-големите опасения за нова рецесия в Европа правителството продължава да дава твърде оптимистични 
прогнози за икономиката и потреблението в България, показва и макрорамката. 
Други ключови неща в бюджет 2012 
- Въпреки че не е предвидено в бюджета, минималната заплата може да нарасне до 290 лв. от април по предложение на 
социалния министър Тотю Младенов. Идеята се подкрепя от колегата му Симеон Дянков 
- Пенсиите няма да бъдат повишавани през следващата година. Без промяна остават осигуровките, социалните 
плащания и обезщетенията 
- Държавата може да бръкне по-дълбоко във фискалния резерв. Предвижда се минималният му праг да падне до 3 
млрд. лв. при 4.4 млрд. за 2011 г. 
 
вестник Пари 
 
√ Правителството представи оптимистичен бюджет преди втория тур на изборите 
http://pari.bg/static/pdf/pages/08.pdf 
 
√ Икономическото министерство предлага сезонен данък за хотелите 
http://pari.bg/static/pdf/pages/03.pdf 
 
√ Износът на скрап е скочил с 86% през 2010 г. 
http://pari.bg/static/pdf/pages/11.pdf 
 
Вестник Сега 
 
√ Дянков: България печели от гръцката криза 
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=10379&sectionid=16&id=0000102 
Кризата, която разтърсва Гърция, е от полза за България, а българите "до известна степен са щастливи от нещастието на 
гърците", откровеничи вицепремиерът Симеон Дянков в интервю за "Ди Велт". По думите му гръцките компании търсят 
убежище от кризата у нас. Само за 2 години 2000 гръцки фирми и 1 млрд. евро са емигрирали в България, не крие 
задоволството си Дянков. 
Дълговите проблеми на Гърция принудиха премиера Папандреу да прокара план за увеличаване на данъците и 
намаляване на публичните разходи, за да запълни бюджетната дупка. Това доведе до влошаване на бизнес климата в 
страната и накара много местни фирми да обърнат поглед към България, където разходите за труд са четири пъти по-
ниски от тези в южната ни съседка. Магнит за гръцките компании са основно плоският данък и лесната процедура за 
регистриране на нова дейност, посочва Йоана Янару, ръководител на търговския отдел в гръцкото посолство у нас. До 
края на годината се очаква още 800 гръцки фирми да преместят бизнеса си в България, пише информационният сайт 
GreekReporter. 
Гръцките капитали също търсят сигурност навън, но въпреки оптимизма на Дянков България не е предпочитана 
дестинация за тях. Според италианския вестник "Република" основната част от тях се насочват към Кипър, както и в банки 
в Люксембург, Швейцария и Великобритания. Това свива данъчните постъпления и допълнително затруднява 
връзването на бюджета. 
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