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Кои сме ние

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България - КРИБ, е най-голямата 

организация на едрите и средните частни предприятия в България. КРИБ обединява над 6000 

икономически оператора и 45 браншови организации, които заедно произвеждат над 2/3 от БВП и 

осигуряват повече от 450 000 работни места. Основната цел на Конфедерацията е да защитава 

интересите на работодателите и да изразява ясно техните позиции пред обществото. 

Едновременно с това КРИБ има амбицията, съчетавайки енергията и възможностите на своите 

членове, да допринесе за развитието на икономиката и на държавата, така че тя да отговаря 

на стремежите и изискванията на всеки свой гражданин. Ние сме убедени, че предлагаме 

формули, които съчетават по най-добрия начин както корпоративния интерес на членовете и 

на организацията като цяло, така и интересите на държавата и на нейните граждани.

КРИБ е независима организация, социално икономически партньор, който действа в синхрон 

с интересите на обществото и зависи само от своите членове, издържайки се единствено 

от членския им внос. Ние не сме политическа партия и никога не сме си поставяли за цел да 

бъдем такава. Приемаме, че интересите ни изискват да бъдем на равно разстояние от 

основните политически сили, като подпомагаме техните действия, насочени към напредъка на 

обществото и на държавата. В същото време си даваме сметка, че големите отговорности, 

Увод от Председателя на Управителния съвет
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които демокрацията поставя пред политиците, изискват все повече споделянето им с бизнеса 

като основен фактор на икономическото развитие. 

Това е особено важно в разгара на настоящата всеобхватна икономическа и финансова криза, 

която вече няма прецедент в историята на човечеството. За България ефектите от тази 

криза се мултиплицират от кризата с природния газ, която се превръща в латентна. КРИБ 

категорично счита, че ако в тази обстановка към икономическите проблеми про-циклично си 

добави политическа несигурност или в най-лошия случай – криза, то за българския бизнес ще се 

сбъднат най-лошите сценарии, а това няма как да не се отрази и на държавата ни като цяло. 

КРИБ знае, че ако сме единни в кризата ще бъдем силни и в успеха. В последните пет години 

членовете на КРИБ удвоиха бизнеса си - произведена продукция и предлагани услуги. Искаме да 

помогнем на цялата икономика да направи същото. Готови сме да споделим своя опит и ресурси 

за увеличаване на общественото богатство. В същото време ясно и категорично заявяваме, че 

ще изискваме от следващото правителство, което и да е то, конкретни действия, които да 

гарантират запазване на постигнатото досега и да увеличат скоростта на икономическото 

развитие, когато кризата отмине. За тази цел ние ще поискаме ясен ангажимент от 

политическите сили за запазване на Валутния борд до влизането в ЕRM-II и приемането на 

еврото, а също така и за завършване на реформите в публичния сектор.

Нашата визия 

Преди всеки от последните няколко избирателни цикъла, КРИБ в своите платформи „Проект 2005: 

България пазарна икономика” и „Проект 2010: България – силна икономика, заможни хора” поиска 

от бъдещите управляващи конкретни действия, с които България да се замогне,  да  укрепне и да 

гарантира членството си в НАТО и Европейския съюз. Факт е, че правителствата реализираха 

голяма част от нашата програма. България днес е по-силна, по-богата, член е на НАТО и на Европейския 

съюз. В резултат на поддържането на задоволителни темпове на икономически растеж страната 

достигна състояние, в което може да погледне по-далеч в бъдещето. Сега България може да формира 

ясно националните си приоритети, които да предопределят бъдещото й устойчиво развитие. 
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Това изглежда напълно възможно и реалистично. За да го направим обаче, преди всичко трябва да 

успеем да запазим постигнатото в условията на настоящата глобална финансова и икономическа 

криза. За тази цел е необходима ясна визия за най-подходящите антикризисни мерки и политики, 

разработени и осъществявани в най-тясно сътрудничество с Европейската комисия, ЕЦБ и 

МВФ! Ние смятаме, че след преодоляването на кризата следващото правителство на страната 

трябва да набележи такива реформи, че към 2015 г. средният български гражданин да бъде 

толкова заможен, колкото средния португалски или гръцки гражданин. За изпълнението на тази 

стратегическа цел смятаме, че вниманието на изпълнителната и законодателната власт трябва 

да се съсредоточи върху следните приоритетни области:

I. Енергетика

II. Инфраструктура

III. Работа с Европейските фондове

IV. Сигурност и укрепване на държавата 

За крайния успех обаче е необходим консенсус между основните политически сили и КРИБ ще настоява 

и ще положи всички усилия това да стане факт.

Иво Прокопиев
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Незабавно сключване на предпазно споразумение с МВФ.

Фискални мерки - запазване на политиката на бюджетен излишък.

Монетарни мерки - запазване на Валутния борд и мобилизиране на максимална политическа 

подкрепа за активизиране на  диалога с ЕЦБ и ЕК за влизане в Еврозоната.

Инфраструктурни инвестиции, максимално подобряване на капацитета за работа с Евро-

пейските фондове.

Структурни мерки – финализиране  на реформите в образованието, здравеопазването, пуб-

личната администрация.

Неотложни антикризисни мерки
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Годишно изменение на икономически индикатори

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Реален БВП 6.2 6.3 6.2 6.4 -1.6 (-3.5)* -0.1

Заетост 2.7 3.3 2.8 3.3 -2.2    -1.0

Процент на безработица 10.1 9.0 6.9 5.6 7.3 7.8

Разход на труд на единица продукция (ULC) 2.4 4.4 14.2 16.2 5.9 3.3

Реален ULC -1.3 -3.8 5.9 4.8 0.9 0.2

Хармонизиран индекс на потребителските цени 6.0 7.4 7.6 12.0 3.9 (1.5)* 3.6

Търговски баланс / БВП -20.2 -22.0 -22.5 -25.8 -19.9 -19.2

Текуща сметка / БВП -11.5 -18.6 -22.5 -24.7 -18.8 (-12)* -17.2

Бюджетен излишък / БВП 1.9 3.0 0.1 3.2 -0.5 (-1.0)* -0.3

Брутен държавен дълг / БВП 29.2 22.7 18.2 14.1 16.0 17.3

Източник: European Commission, IMF

*Прогнозите на МВФ са в скоби 
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Кризата като възможност за преструктуриране на икономиката и повишаване на нейната 

производителност, ефективност, конкурентоспособност.

Работа с Европейските фондове - най-големият източник на ликвидност в разгара на 

кризата.

България в Еврозоната. Подготвяне на България в тясно сътрудничество с ЕЦБ, ЕК, ЕКО-

ФИН и МВФ за присъединяване към ERM-II и Еврозоната.

Разглеждане на членството ни в ЕС и като двигател за интеграцията ни в глобалната ико-

номика. Диверсификация на пазарите.

Подобряване на бизнес-средата като основен аргумент за привличане на инвестиции.

От криза към стабилност и 
растеж
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Фискалната политика - гарант 
за стабилност и растеж

Запазване стабилността на публичните финанси чрез поддържане на благоразумна фискална 

политика и изготвяне на закон за начина на разпореждане с Фискалния резерв (ФР): определя-

не на минимум, под който ФР не може да пада; регламентиране на съотношението, в което 

ФР се депозира в Емисионно Управление на БНБ и в търговски банки.

Запазване на данъчните ставки на преките данъци.

Намаляване на осигурителните разходи за бизнеса до ниво на равнопоставеност с работни-

ците и служителите.

ДДС – край на злоупотребите с участие на държавните служители. Прилагане на специален 

облекчен режим за изрядните данъкоплатци, които в момента на практика кредитират дър-

жавата.

9
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Образование и наука; иновации – финализиране на реформата в образованието, науката и ино-

вациите; активизиране участието на България в крупни европейски научноизследователски 

и иновационни проекти.

Здравеопазване - започване и успешен край на реформата в сектора. Гарантиране на здрав-

ните права на гражданите и премахване на корупцията в сектора. Здравеопазването е ин-

дустрия, а държавата трябва да поеме своите социални ангажименти за бедните и хората 

в неравнопоставено положение.

Публичната администрация – активен сътрудник на бизнеса. Слагане на ефективен край на 

корупцията с цялата строгост на закона.

Начало и успешен край на 
реформите в публичния сектор
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Завършване на реформата на съдебната власт.

Реформа в МВР. Гарантиране неприкосновеността на личната и имуществена сигурност на 

европейския гражданин на територията на България.

България да стане член на Шенгенското пространство не по-късно от 2011 г.

Признаване на факта, че досегашното поведение на България като член на ЕС е създало ими-

джов проблем за страната. Приемане и изпълнение на програма за излизане от тази ситуа-

ция и възстановяване на достойното име на България в ЕС.

България – достоен член на ЕС
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Пазарът на труда се връща в изходни позиции. Кодексът на труда трябва да отрази тази 

промяна и да уреди законово нови, модерни форми на гъвкави трудовоправни отношения. 

Конкурентоспособност чрез 
гъвкав пазар на труда
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Защита на интересите на бизнеса при разпределението на квотите за CO2.

Преход към екстензивен подход в енергетиката. Стимулиране на въвеждането на възобно-

вяеми източници на енергия и енергийна ефективност.

Ролята на бизнеса в похода срещу 
промените в климата
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Обвързване на енергетиката на България с националната сигурност.

Законови гаранции за недопускане на външно монополно присъствие в енергетиката на Бъл-

гария, извън рамките на евроатлантическите на отношения, в размер по-голям от 30%, 

както по сектори, така и в еквивалент.

Гарантиране на алтернативни източници за вноса за всички видове енергоносители, които 

да обезпечат независимост на България за всеки вид внос за не по-малко от 3 месеца.

Свързване с газопреносните мрежи на Румъния, Гърция и Турция и изграждане на нова инфра-

структура за пренос на газ.

България – суверен на 
енергетиката си
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Само масирани инвестиции в големите инфраструктурни проекти може да извадят Бълга-

рия бързо от кризата.

От 90 към 130 км/ч. 

В края на 2014 г. – България на 4 магистрали: Тракия, Хемус, Струма и Черно Море. Европей-

ските фондове и националният бюджет да се подчинят на тази цел.

Възстановяване на позициите на България в морския транспорт.

Инфраструктура
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Единство в полиетническо многообразие. Баланс на правата и задълженията.

Традиционната българска толерантност трябва отново да бъде национална черта.

Застаряването на нацията – проблем, но и възможност. Пенсионна реформа за гарантиране 

на пенсия не по-малка от 70% от осигурителния доход на гражданите.

Преход към проактивна 
демографска политика
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бул. Ал. Стамболийски 55, етаж 3, 1301 София

тел.: +359 2 981 91 69; 981 95 64

факс: +359 2 988 67 76

e-mail: office@ceibg.bg

www.ceibg.bg


