Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Телевизия Bulgaria on Air
√ АИКБ: Актуализацията на бюджета е крайно необходима
http://www.bgonair.bg/bg/news/bulgaria/read/aikb_aktualizaciqta_na_bjudzheta_e_krajno_neobhodima_video_/
"Много хора коментират промените в бюджета, но малко от тях са чели проекта", каза Васил Велев.
„Голяма част от хората коментират проекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република
България за 2013 г., а малка част от тях всъщност са го прочели“, каза в ефира на Bulgaria On Air председателят на
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев.
По думите му най-често допусканата грешка е, че приходите за тази година се сравняват с тези от миналата.
„Сравнението трябва да се направи със заложените приходи в бюджета, а те изостават от очакваното, защото прогнозите
бяха завишени“, коментира той.
„Очаква се сигурна дупка в бюджета. Салдото е - 300 млн. лева приходи и - 200 млн. лева в разходите – общо 500 млн.
Лева. Именно заради това се налага емитиране на нов дълг. Очаква се от него половин милиард да покрие тази сума, а
другите 500 млн. лева да се оставят във фискалния резерв, за да има по-голяма гъвкавост. В края на годината дългът на
страната няма да се повиши. Фискалният резерв няма да падне под 4,5 млрд.лева“, обясни Велев.
Според него актуализацията на бюджета е необходима заради дължимото ДДС на бизнеса – между 300 и 400 млн. лева.
„За 2012 г. държавата е платила 25 млн. лева наказателни лихви, а за първите пет месеца на 2013 г. - 12 млн. лева, което
означава, че растат просрочените задължения към бизнеса. За всяко просрочено плащане лихвата е 10%“, каза той.
Велев предрече, че ако актуализацията на бюджета не бъде направена е възможно много голяма част от българските
фирми да стигнат до фалит, БВП да постигне нулев ръст, ДДС да се повиши.
„АИКБ е на позицията, че има много неща които трябва да се свършат по-скоро – трябва да се обърне сериозно
внимание на средствата за следващия програмен период (2014 -2020), има около осем оперативни програми, които
трябва да се представят и одобрят през есента, някои от тях трябваше да се пренапишат“, коментира той по темата дали
трябва правителството да си подаде оставката.
investor.bg
√ В. Велев: Много хора коментират промените в бюджета, но малко от тях са чели проекта
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/v-velev-mnogo-hora-komentirat-promenite-v-biudjeta-no-malko-ot-tiah-sacheli-proekta,154849/
„Голяма част от хората коментират проекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република
България за 2013 г., а малка част от тях всъщност са го прочели“, каза в ефира на Bulgaria On Air председателят на
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев.
По думите му най-често допусканата грешка е, че приходите за тази година се сравняват с тези от миналата.
„Сравнението трябва да се направи със заложените приходи в бюджета, а те изостават от очакваното, защото прогнозите
бяха завишени“, коментира той.
„Очаква се сигурна дупка в бюджета. Салдото е - 300 млн. лева приходи и - 200 млн. лева в разходите – общо 500 млн.
лева. Именно заради това се налага емитиране на нов дълг. Очаква се от него половин милиард да покрие тази сума, а
другите 500 млн. лева да се оставят във фискалния резерв, за да има по-голяма гъвкавост. В края на годината дългът на
страната няма да се повиши. Фискалният резерв няма да падне под 4,5 млрд.лева“, обясни Велев.
Според него актуализацията на бюджета е необходима заради дължимото ДДС на бизнеса – между 300 и 400 млн. лева.
„За 2012 г. държавата е платила 25 млн. лева наказателни лихви, а за първите пет месеца на 2013 г. - 12 млн. лева, което
означава, че растат просрочените задължения към бизнеса. За всяко просрочено плащане лихвата е 10%“, каза той.
Велев предрече, че ако актуализацията на бюджета не бъде направена е възможно много голяма част от българските
фирми да стигнат до фалит, БВП да постигне нулев ръст, ДДС да се повиши.
„АИКБ е на позицията, че има много неща които трябва да се свършат по-скоро – трябва да се обърне сериозно
внимание на средствата за следващия програмен период (2014 -2020), има около осем оперативни програми, които
трябва да се представят и одобрят през есента, някои от тях трябваше да се пренапишат“, коментира той по темата дали
трябва правителството да си подаде оставката.
Велев беше един от участниците в трите комисии, които обсъдиха във вторник проекта за изменение на бюджета, но е
успял да излезе от сградата на НС преди да бъде блокирана и да се стигне до кървавите сблъсъци. Той отказа да
коментира насрочения час за обсъждане, който съвпадна с началото на обичайните мирни протести.
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dnes.bg
√ АИКБ: Актуализацията на бюджета е крайно необходима
http://www.dnes.bg/politika/2013/07/25/aikb-aktualizaciiata-na-biudjeta-e-kraino-neobhodima.194600
„Голяма част от хората коментират проекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република
България за 2013 г., а малка част от тях всъщност са го прочели“, каза в ефира на Bulgaria On Air председателят на
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев.
По думите му най-често допусканата грешка е, че приходите за тази година се сравняват с тези от миналата.
„Сравнението трябва да се направи със заложените приходи в бюджета, а те изостават от очакваното, защото прогнозите
бяха завишени“, коментира той.
„Очаква се сигурна дупка в бюджета. Салдото е - 300 млн. лева приходи и - 200 млн. лева в разходите – общо 500 млн.
лева. Именно заради това се налага емитиране на нов дълг. Очаква се от него половин милиард да покрие тази сума, а
другите 500 млн. лева да се оставят във фискалния резерв, за да има по-голяма гъвкавост. В края на годината дългът на
страната няма да се повиши. Фискалният резерв няма да падне под 4,5 млрд.лева“, обясни Велев.
Според него актуализацията на бюджета е необходима заради дължимото ДДС на бизнеса – между 300 и 400 млн. лева.
„За 2012 г. държавата е платила 25 млн. лева наказателни лихви, а за първите пет месеца на 2013 г. - 12 млн. лева, което
означава, че растат просрочените задължения към бизнеса. За всяко просрочено плащане лихвата е 10%“, каза той.
Велев предрече, че ако актуализацията на бюджета не бъде направена е възможно много голяма част от българските
фирми да стигнат до фалит, БВП да постигне нулев ръст, ДДС да се повиши.
„АИКБ е на позицията, че има много неща които трябва да се свършат по-скоро – трябва да се обърне сериозно
внимание на средствата за следващия програмен период (2014 -2020), има около осем оперативни програми, които
трябва да се представят и одобрят през есента, някои от тях трябваше да се пренапишат“, коментира той по темата дали
трябва правителството да си подаде оставката.
Велев беше един от участниците в трите комисии, които обсъдиха във вторник проекта за изменение на бюджета, но е
успял да излезе от сградата на НС преди да бъде блокирана и да се стигне до кървавите сблъсъци. Той отказа да
коментира насрочения час за обсъждане, който съвпадна с началото на обичайните мирни протести.
focus-news.net
√ Васил Василев: Основна причина за ескалиране на протестите е актуализацията на бюджета 2013 година
http://www.focus-news.net/?id=n1809751
Основна причина за ескалиране на протестите е актуализацията на бюджета 2013 година, защото протестиращите много
добре разбират, че заемът, който ще бъде взет, ще го плащаме всички ние, но ще се ползва от много малка част от
хората, срещу интересите на останалите. Това каза в интервю за Агенция „Фокус” предприемачът Васил Василев.
„Финансиране на избори с подобни пари очевидно е срещу интересите на една голяма част от хората. Никой не иска
купени избори, но те са факт”, допълни той. Обсадата на парламента съвпадна с разговорите по актуализация на
бюджета, тоест вземането на допълнителен заем. За всички е ясно, че този заем е предварително разпределен, той найвероятно ще отиде до определени фирми, които след това да финансират предстоящите нови избори, посочи Василев.
Почти никой не се съмнява, че дните на този парламент са преброени, че депутатите много добре знаят, че съвсем скоро
този парламент ще се разтури. „Но това, за което те бързат, е на всяка цена да се вземат пари за финансиране на новата
кампания, тъй като предишните избори глътнаха немалко пари”, каза Васил Василев. Можем да бъдем сигурни, че
преди актуализацията на бюджета, правителството няма да падне и след като бъде приет законът за актуализацията и
заемът бъде получен – парламентът ще се разтури, смята той.
infostock.bg
√ Васил Велев: Много хора критикуват промените в бюджета без да са ги чели
http://www.infostock.bg/infostock/control/news/details/46224
Голяма част от хората коментират проекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република
България за 2013 г., а малка част от тях всъщност са го прочели. Това каза в ефира на телевизия Bulgaria on Air
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев.
По думите му най-често допусканата грешка е, че приходите за тази година се сравняват с тези от миналата.
„Сравнението трябва да се направи със заложените приходи в бюджета, а те изостават от очакваното, защото прогнозите
бяха завишени", коментира той.
„Очаква се сигурна дупка в бюджета. Салдото е - 300 млн. лева приходи и 200 млн. лева в разходите - общо 500 млн.
лева. Именно заради това се налага емитиране на нов дълг. Очаква се от него половин милиард да покрие тази сума, а
другите 500 млн. лева да се оставят във фискалния резерв, за да има по-голяма гъвкавост. В края на годината дългът на
страната няма да се повиши. Фискалният резерв няма да падне под 4,5 млрд. лева", прогнозира Велев.
Според него актуализацията на бюджета е необходима заради дължимото ДДС на бизнеса - между 300 и 400 млн. лева.
„За 2012 г. държавата е платила 25 млн. лева наказателни лихви, а за първите пет месеца на 2013 г. - 12 млн. лева, което
означава, че растат просрочените задължения към бизнеса. За всяко просрочено плащане лихвата е 10%", каза той.
Велев предрече, че ако актуализацията на бюджета не бъде направена е възможно много голяма част от българските
фирми да стигнат до фалит, БВП да постигне нулев ръст, ДДС да се повиши.
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„Позицията на АИКБ е, че има много неща, които трябва да се свършат по-скоро - трябва да се обърне сериозно
внимание на средствата за следващия програмен период (2014 -2020), има около осем оперативни програми, които
трябва да се представят и одобрят през есента, някои от тях трябваше да се пренапишат", така Велев коментира дали
правителството трябва да си подаде оставката.
Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Капитал daily
√ Ремонтът на бюджета - дебат първи
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/07/25/2110702_remontut_na_bjudjeta_-_debat_purvi/
Правителството прокара наполовина актуализацията на тазгодишния бюджет, като след петчасов дебат промяната беше
приета с гласовете на БСП и ДПС. И ако финансовия министър се опита да бъде убедителен за необходимостта от нея, то
ресорните министри така и не предоставиха достатъчно информация, с която да оправдаят допълнителните разходи на
кабинета. Те се увеличават общо с почти 300 млн. лв.
За какво са повече разходи
Финансовият министър Петър Чобанов обясни, че с допълнителните харчовете ще се платят просрочия на държавата за
160 млн. лв., а други 40 млн. лв. ще са социални мерки. Той обясни, че 30 млн. лв. ще се предоставят на
Военномедицинска академия, още 25 млн. лв., ще се поделят между военното и транспортното министерства за
пренастройване на комуникационни системи в нов честотен спектър, а за финансиране на тютюнопроизводителите
отиват 11 млн. лв. Те били обещани от служебното правителство. С 6 млн. лв. ще се ремонтират болнични заведения из
страната. Дотук сметката е за 72 млн. лв. Останалите разходи до 160 млн. лв. засега остават неясни.
Тъй като ресорните министри не представиха допълнителна информация, единствена гаранция за съвестното им
изразходване може да е думата на финансовия министър, че всеки извънреден разход, който се прави в изпълнение на
актуализирания бюджет, да бъде посочван ежемесечно в бюлетините за изпълнение на бюджета, които Министерство
на финансите публикува. Дори и тогава обаче няма да стане ясно доколко тези плащания са разумни и пораждат
полезност за обществото, а не потъват в нереформирани сектори като сигурност и правосъдие. Точно тези министерства
ще са най-голям бенефициент на допълнителните средства.
"Това са еднократни разходи, съществуващи заради поети ангажименти, които трябва да се разплатят, но няма опасност
за влизане в спирала от растящ дефицит", успокои от парламентарната трибуна премиерът Пламен Орешарски.
Отделно Националната електрическа компания ще получи средства, с които да компенсира зелената енергия в крайните
сметки за ток. Тези средства обаче ще се осигурят от продажба на емисии за парникови газове и е предвиден
стабилизиращ механизъм – НЕК да получи точно толкова средства, колкото постъпят от продажба на емисии.
Между разума и популизма
"Аз лично съм защитавал водената от Симеон Дянков политика за фискална консолидация. Винаги обаче съм критикувал
подходи като сдържане на дефицита чрез неразплащане на поети ангажименти, чрез нерегулярно възстановяване на
ДДС и лошото управление на ликвидността", коментира Пламен Орешарски като общ аргумент в полза на
актуализацията. След това обаче той посочи, че към края на първото полугодие бюджетните приходи са изпълнени на
46.5% от годишния план. Това изпълнение е много сходно с 2010 г., когато първите шест месеца приходите са били
изпълнени 44.6%. "Да се твърди, че изпълнението е перфектно, не го разбирам. То е много близо до катастрофата от
2010 г.", каза Орешарски. Но пропусна да спомене, че към полугодието на 2010 г. дефицитът в бюджета беше 1.5 млрд.
лв., а сега по неофициални данни той се очаква да е около 5 млн. лв.
Финансовият министър подчерта, че допълнителният дълг, който правителството иска да привлече, ще се използва само
за плащане на задължения, които вече са приети, както и за буфер, който ще остане във фискалния резерв, за да може
да се посрещнат традиционно високите разходи през януари 2014 г.
В момента управляващите имат лимит за новоемитиран държавен дълг в размер на 2 млрд. лв.
Статична сметка показва, че дори и да не се актуализира бюджетът, този лимит трябва да се увеличи с поне с 300 млн.
лв. Така ще се изпълни законовото изискване в края на годината във фискалния резерв да има поне 4.5 млрд. лв. Заради
увеличаването на дефицита с 500 млн. лв. обаче необходимостта от допълнителен заем нараства до 800 млн. лв.
Останалите 200 млн. лв. ще са вид ликвиден буфер.
Какво се пропуска
Депутатите от ГЕРБ обвиниха правителството, че не взима никакви мерки за ограничаване на неизпълнението на
приходите. Според Красимир Стефанов, който бе изпълнителен директор на НАП при управлението на ГЕРБ и тройната
коалиция, управляващите са заварили множество недовършени реформи в агенцията, с чието приключване могат
значително да увеличат приходите. Такива според него са свързването на касовите апарати със системата на данъчните,
поставянето на нивомери в складовете за горива и бензиностанциите. "Има значителни резерви, с които събираемостта
да се увеличи и това неизпълнение на приходите, което залагате, да се заличи", разкритикува управляващите Стефанов.
"В това, което се предлага, не виждаме нови политики и приоритети. Не виждам и сериозен анализ на тези промени,
както и анализ за промяна на новите политики на правителството", атакува и Менда Стоянова, която беше начело на
бюджетната комисия в предишния парламент. Според нея няма нищо страшно и фатално в актуализацията. "От 2009 г.
България е на дефицит, кризата не е отминала, но през тези години правителството на ГЕРБ изпълняваше действията за
фискална консолидация. Това, което става сега, е преобръщане на тази тенденция. Надявам се, че това няма да е отказ
от политиката на фискална консолидация", завърши тя.
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