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Асоциация на индустриалния капитал в България вчера в медиите 
 
Българска национална телевизия 
 
√ Участие на Васил Велев в презаването "Референдум" - 22 ноември 2011: Повишаване на пенсионната възраст от 
2012 
http://bnt.bg/bg/productions/74/edition/18075/referendum_22_noemvri_2011 
Тази вечер в предаването "Референдум" обобщихме всичките "за" и "против" вдигането възрастта за пенсиониране от 
2012 година, и потърсихме отговора на въпроса какъв ефект може да очакваме от пенсионната реформа. Въпросът е 
един от най-актуалните в цяла Европа заради намерението на много страни в Съюза също да вдигнат възрастта за 
пенсиониране като антикризисна мярка. 
Участници в дебата пряко от Европарламента в Брюксел бяха евродепутатите Илияна Иванова от ГЕРБ и Илияна Йотова 
от Коалиция за България.  
В студиото по темата дискутираха финансистът Владимир Каролев, бившият управител на НОИ Йордан Христосков, 
финансовият експерт към КТ "Подкрепа" Мика Зайкова и председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България Васил Велев. 
18,33 % от зрителите на предаването "Референдум" подкрепят идеята за вдигането на възрастта за пенсиониране. 
78,33% се обявяват категорично против тази мярка. 3,34% от запитаните нямат мнение. 
  
***  
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Класа 
 
√ Тотю Младенов поддържа социалния диалог 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/187605_%D0%A2%D0%BE%D1%82%D1%8E+%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0
%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D1%
86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3 
Синдикатите – КТ „Подкрепа“ и КНСБ, защитиха вчера социалния министър Тотю Младенов, след като Бойко Борисов 
обяви на 20 ноември, че му е вдигнал жълт картон заради напрежението със синдикатите. Вицепрезидентите на КНСБ и 
КТ „Подкрепа“ обвиниха за конфликта в Националния съвет за тристранно сътрудничество вицепремиера Симеон 
Дянков, който бил изключително непоследователен по отношение на пенсионната реформа. На 20 ноември КНСБ и КТ 
“Подкрепа“ заявиха, че се оттеглят от съвета заради безпрецедентното увеличаване на пенсионната възраст. Според тях 
това решение на екипа на финансовия министър било скандално, защото Дянков преди 10 дни е обявил точно обратното 
- че няма да има повишаване на възрастта.  
„Тотю Младенов е този, който поддържа социалния диалог в Националния съвет за тристранно сътрудничество“, заяви 
пред „Класа“ Димитър Манолов, вицепрезидент на КТ „Подкрепа“. Валентин Никифоров, вицепрезидент на КНСБ, 
коментира от своя страна, че не са за или против оставката на социалния министър, но не смята, че Тотю Младенов 
трябва да бъде жертва за нарушения диалог в тристранката. Според двата синдиката виновникът за липсата на социален 
диалог е вицепремиерът Симеон Дянков, който е и председател на съвета.  
Самият Тотю Младенов реагира на премиерската критика, като каза, че готов да си подаде оставката, когато Борисов му 
я поиска. Същевременно той предупреди, че работи за възстановяване на диалога в съвета, защото е по-добре да има 
някакъв диалог, отколкото никакъв. 
Бойко Борисов коментира снощи, че финансовият министър Симеон Дянков е сгрешил, като е избързал с представянето 
на пенсионната реформа. Както и че е дал срок на Младенов до днес сутринта да разпише сроковете за реформата, след 
което ще се срещне със синдикатите по тези теми.  
 
Вестник Труд 
 
√ Икономисти предлагат 77 мерки за растеж 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1122851 
Институтът за пазарна икономика(ИПИ) представи във вторник 77 мерки, с които България може да си гарантира 
икономически растеж в условията на криза и да наскочи заложения в бюджета за догодина ръст от 2,9%. Сред тях са 
отпадането на минималната работна заплата, на минималните осигурителни прагове, данъка върху дивидента и 
високите осигуровки. Предложенията идват след анализ на представянето на България в 9 международни класации. 
По индексите за икономическа свобода и за правене на бизнес страната ни се представя на средно ниво, но остава далеч 
от първенците Великобритания и Люксембург. Лоши са обаче резултатите по отношение на конкурентоспособността, 
образованието и корупцията. България е последна в ЕС по прозрачност на бюджета, човешко развитие и защита правото 
на собственост, обобщиха от ИПИ. 

http://bnt.bg/bg/productions/74/edition/18075/referendum_22_noemvri_2011
http://www.klassa.bg/news/Read/article/187605_%D0%A2%D0%BE%D1%82%D1%8E+%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://www.klassa.bg/news/Read/article/187605_%D0%A2%D0%BE%D1%82%D1%8E+%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://www.klassa.bg/news/Read/article/187605_%D0%A2%D0%BE%D1%82%D1%8E+%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1122851
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=886569


“Премахването на минималната работна заплата и на минималните осигурителни прагове ще стимулира гъвкавостта на 
пазара на труда. Именно те са пречки пред разкриването на нови работни места”, посочи Калоян Стайков от ИПИ. 
Икономистите предлагат още да се намали данъкът върху доходите от стопанската дейност на едноличните търговци от 
15 на 10%. “Нужно е и премахване на данъка върху дивидента, защото това е двойно облагане. Ставката му в момента е 
5%, а същевременно се плаща и данък печалба от 10%”, смята още Стайков. 
В битката срещу корупцията от ИПИ предлагат бързо въвеждане на електронните услуги от администрацията и санкции 
при неспазването им. За по-голяма прозрачност на бюджета се предлага публикуване на всички документи, които в 
момента се ползват само от експерти на финансовото министерство, въвеждане на фискален борд, който да гарантира 
бюджетна дисциплина, и по-малка намеса от страна на политиците. Предлага се още държавните разходи да не 
надвишават 30% от БВП. 
Икономистите настояват за премахване на субсидиите към БДЖ и земеделците, БАН и всички други сектори, които не са 
реформирани. Те са категорични, че трябва да се пристъпи към разбиване на монопола на НЗОК, в пенсионната реформа 
да се заложи на личните пенсионни сметки, т.е. гражданите да се осигуряват главно за собствените си пенсии. От ИПИ са 
категорични, че бързо трябва да се пристъпи към прозрачна приватизация на държавните активи. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Николай Василев: Бюджет 2012 е като пица с узо 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2011-11-23&article=389993 
- Г-н Василев, имате ли забележки към Бюджет 2012? Кои са слабите му места? 
- Моите бележки към бюджета са различни от тези на левите икономисти и синдикатите например. Против 
съществуването на бюджетен дефицит съм изобщо, а в тази ситуация в ЕС - двойно повече. Проблемът не е само 
кризата. Естествено сега е много по-трудно да се балансира бюджет и това го доказва цяла Европа. Сигурен съм обаче, 
че и на Иван Костов не му е било лесно след Жан Виденов, тогава държавата е била още по-бедна. В двете 
правителствата, в които съм участвал - от 2001 до 2009 г., също е имало натиск от различни посоки да допуснем 
дефицити. Но тогава икономистите реформатори в кабинета винаги сме били против и извоювахме излишъци. И сега 
кабинетът може да балансира бюджета, но не го прави. Дългосрочното решение на проблемите в Европа е в 
конституциите на всички държави да се запише задължение не до 3% дефицит, а за нулев дефицит. Всичко друго води 
към гръцко-италианския вариант. Бих го описал като гръцко узо с италианска пица. Разбира се, нашият дефицит е по-
малък от този на останалите европейски държави, но да се хвалиш с това е все едно да загубиш футболен мач с 1:0 и да 
сочиш как другите падат с повече. Другите ми критики са по разпределението на разходите. Трябва да има повече за 
образование, наука и инфраструктура. Всеки ще попита - откъде да се вземат повече пари. Една част могат да дойдат от 
сектора сигурност, защото там няма реформи. Друга част от издръжката на администрацията, където ограниченията не 
са достатъчно. Трета част - от по-добра събираемост. Бюджет 2012 е средно добър, но ако бяха направени тези неща, 
щеше да е отличен. 
- Смятате ли, че идната година е най-подходящият момент за вдигане на пенсионната възраст? 
- В началото на мандата премиерът забрани на министрите си да използват думата "ще" и това ми хареса. Но той трябва 
да забрани да използват и думата "реформа" за сектори, където такава няма - като здравеопазването и пенсионната 
система. Хората намразват думата и тя губи стойност. Вдигането на възрастта за пенсиониране е правилна стъпка. И 
няма да е последната доза от горчивите чаши, които ни предстои да изпием. Пенсионният модел има няколко големи 
проблема. Първо, България е една от страните в Европа с най-лоша демографска картина. Раждат се малко деца, 
младите напускат, а старите искат по-високи пенсии. Вторият проблем идва от това, че миналото правителство 
изпреварващо увеличи пенсиите много повече, отколкото трябваше. Всъщност харчим прекалено много за пенсии. През 
2007 г. пенсионните разходи бяха около 8.3% от БВП, през 2010 г. този процент скочи твърде високо - на 11-12%. 
Пенсиите в момента са по-високи, отколкото можем да си позволим и затова НОИ има огромен дефицит. Третият 
проблем е, че България е с най-ниската възраст за пенсиониране в цяла Европа - средно около 56 г. Четвъртият проблем 
е, че България още разчита на солидарния модел. Бъдещето е на частните пенсионни фондове. Вноските към тях трябва 
постепенно да се увеличават - вместо работещите в момента да чакат утре държавата да им вдигне пенсиите с 9 лв. 
Когато работех в Англия, внасях в частен фонд и можех да се пенсионирам, когато си поискам. Колкото пари бях 
натрупал, толкова пенсия щях да получавам.  
 
Вестник  КАПИТАЛ Daily 
 
√ Кризата може да постави Източна Европа във финансова изолация 
http://pari.bg/static/pdf/pages/04.pdf 
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