
 

 
 
 
Асоциация на индустриалния капитал в България 
 
Вестник Труд 
 
√ Алексей Петров аут от тристранката 
http://m.trud.bg/Article.aspx?Id=1478725 
Бизнес организацията Съюз за стопанска инициатива, чийто изпълнителен директор е подсъдимият по делото “Октопод” 
Алексей Петров, вече няма да участва в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Това е единствената промяна 
сред социалните партньори след преброяването им от правителството. 
Комисията към социалния министър Тотю Младенов е установила, че организацията на Петров не отговаря на 
законовите изисквания. ССИ има структури само в 11 икономически дейности, а според Кодекса на труда трябва да има 
звена в поне 23 отрасъла, обясни Младенов. 
През следващите четири години четири работодателски и две синдикални организации ще преговарят с правителството 
при определянето на бюджетната, осигурителната и данъчната политика. До есента на 2016 г. социални партньори на 
кабинета ще бъдат Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Българската търговско-
промишлена палата (БТПП), Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ, с която се коалира Съюзът на 
частните предприемачи “Възраждане”) и Българската стопанска камара (БСК), както и синдикалните организации КНСБ и 
КТ “Подкрепа”. 
Това реши Министерският съвет вчера след анализ на данните от преброяването на членовете им. Според тези данни на 
правителството най-голямата бизнес организация е БТПП, в която членуват 21 977 фирми с 665 714 работници, следвана 
от КРИБ - 504 984 заети в 5636 компании. “Това не отговаря на истината и заблуждава външните наблюдатели”, 
коментира изп. директор на КРИБ Евгений Иванов пред “Труд”. Според него БТПП е записала като свои членове всички 
фирми износители, тъй като им издава търговски документи. “Тези компании обаче са дали пълномощно на КРИБ да ги 
представлява. Ние сме най-голямата бизнес организация и ако решим, може да докажем това в съда”, каза Иванов.  
По закон комисията на Младенов трябва да изчиства двойното членство. Според Иванов обаче тя не го е направила и 
затова всички бизнес организации са покрили изискването да имат поне 30 000 работници. В АИКБ членуват 335 805 
осигурени, а в БСК - 244 737. КНСБ и КТ “Подкрепа” имат съответно 275 762 и 88 329 членове. 
 
Вестник 24 часа 

 
√ Признаха за национално представени 4 работодателски организации и 2 синдикални 
http://m.24chasa.bg/Article.aspx?Id=1477865 
Министерският съвет призна за национално представени четири работодателски организации и две синдикални 
организации, които ще влязат в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), стана ясно след заседанието 
днес. 
Това са Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската стопанска камара, Българската 
търговско-промишлена палата и Асоциацията на индустриалния капитал. Не се призна представителността на Съюза за 
стопанска инициатива, съобщи пред журналисти министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов. 
Причината, е че ССИ трябва да има структури в поне 23 от икономическите дейности, а по данни от документите има в 11 
от тях. 
От синдикалните организации е призната представителността на КНСБ и КТ „Подкрепа". От следващата седмица новият 
състав на НСТС започва работа. 
 
Вестник Монитор 

 
√ Трактора аут от тристранката 
http://www.monitor.bg/article?id=347861 
Съюзът за стопанска инициатива (ССИ), който е свързан с подсъдимия по делото „Октопод” Алексей Петров-Трактора, 
отпадна вчера от Националния съвет за тристранно сътрудничество. Петров беше изпълнителен директор на 
организацията, а в момента по документи е член на консултативния съвет. 
Решението за изваждането на ССИ от тристранката беше взето вчера на заседанието на кабинета. Мотивът е, че съюзът 
на Трактора не отговаря на критериите за представителност по Кодекса на труда. Според изискванията работодателските 
организации трябва да покриват поне една четвърт от заложените общо 88 икономически дейности. „Това означава 
представителност в поне 23 дейности, а ССИ има в едва 11”, поясни социалният министър Тотю Младенов. 
Още в края на миналата година организацията беше на косъм да изпадне от тристранката. Тогава беше заложено 
изискване пред работодателските организации да имат поне 100 000 наети работници, което ССИ не покриваше. 
Впоследствие обаче този критерий беше премахнат, тъй като срещу него се произнесе Конституционният съд. 

http://m.trud.bg/Article.aspx?Id=1478725
http://m.24chasa.bg/Article.aspx?Id=1477865
http://www.monitor.bg/article?id=347861


Извън заседанията на Съвета за тристранно сътрудничество, в който влизат представители на властта, синдикатите и 
работодателите, ще остане и БСЧП „Възраждане”. От организацията обаче сами се отказали от представителност, като не 
са подали документи за участие. 
Вчера кабинетът одобри общо 4 работодателски организации, които влизат в тристранката за срок от четири години. 
Това са Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-
промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. 
Без промяна остава представителността на синдикалните организации. Така за следващите четири години в 
тристранката остават КНСБ и КТ „Подкрепа”. Тотю Младенов поясни, че се очаква идната седмица да се проведе и 
първото заседание на новия състав на Националния съвет за тристранно сътрудничество. 
 
mediapool.bg 

 
√ Бизнес съюзът на Алексей Петров отпадна от тристранния съвет 
http://www.mediapool.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-
%D1%81%D1%8A%D1%8E%D0%B7%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-
%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%8F-
%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82-news195552.html 
Съюзът за стопанска инициатива, известен с близостта си до подсъдимия по делото "Октопод" бизнесмен и бивш 
служител на ДАНС Алексей Петров, вече не е член на Националния съвет за тристранно сътрудничество, след като в 
сряда правителството не го призна за национално представителна организация на работниците и работодателите. 
Правителството прие постановление за представителността на организациите. Според постановлението в списъка влизат 
КНСБ, КТ "Подкрепа, КРИБ, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата и Асоциацията на 
индустриалния капитал. 
В предишния списък на членовете на тристранния съвет отсъстваше БТПП, което предизвика множество коментари и 
протести. Същевременно представителството на ССИ бе оспорвано като неотговарящо на критериите за преброяване. 
 
inews.bg 

 
√ МС одобри четири национално-представителни организации 
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%9C%D0%A1-
%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8-
%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-
%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_l.a_c.382_i.205265.html 
Четири национално-представителни организации одобри днес Министерски съвет. 
Това са Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България(КРИБ), Българската стопанска камара (БСК), 
Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Социалният министър Тотю Младенов уточни, че КНСБ и КТ "Подкрепа" също са подкрепени като национални 
организации, отговарящи за работници и служители. 
Не се призна представителството на Съюза за стопанска инициатива, тъй като не отговаря на критериите за 
представителност, уточни Младенов. 
Припомняме, че председателят на КРИБ Огнян Донев е обвинен в укриване на данъци. Наложена му беше гаранция от 
500 хил. лева. 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Класа 
 
√ ЕБВР понижи прогнозата си за растежа на икономиката ни през 2013 г. 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/209150_%D0%95%D0%91%D0%92%D0%A0+%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0
%B6%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%B8+%D0
%B7%D0%B0++%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D
0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7+20
13+%D0%B3. 
Европейската банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/ очаква темповете на възстановяване на българската икономика 
да продължат да бъдат скромни до края на 2012 г., като прогнозите за силен растеж са ерозирани от ограниченото 
търсене на българския експорт. Това се посочва в най-новия доклад на банката за регионалните икономически 
перспективи, цитиран от „Дарик финанс“. От ЕБВР запазват без промяна очакванията си за развитието на българската 
икономика през тази година, прогнозирайки ръст от 1,2%, но намаляват с 0,8 процентни пункта предвиждания растеж на 
БВП през 2013 г. до 1,7 на сто. 
В доклада на банката се подчертава също, че правителството на България се придържа към благоразумна фискална 
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http://www.mediapool.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%81%D1%8A%D1%8E%D0%B7%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82-news195552.html
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политика и че страната има достъп до капиталовите пазари, което е видно и от проведения през юли успешен аукцион 
на облигации на стойност 950 млн. евро. 
Отрицателното влияние на кризата в еврозоната върху развиващите се икономики в Европа се разпространява на изток 
под формата на по-слабо търсене на суровини и по-малък апетит за риск, коментират анализаторите. 
Според ЕБВР Югоизточна Европа е особено уязвима за текущата криза поради експозициите си към Гърция и другите 
икономики в еврозоната. Сред страните, за които се очаква забавяне на темповете на развитие, е и България. 
Намалените възможности за външно финансиране водят до свиване на кредитирането от страна на местните банки и 
процес на деливъридж. Последните данни за платежните баланси показват, че с няколко изключения трансграничното 
финансиране за местните банки в Югоизточна Европа все още намалява, което до голяма степен се дължи на 
продължаващия спад на експозициите в България и особено в Сърбия, пише в доклада на ЕБВР. 
Въпреки това България е единствената държава в Югоизточна Европа, която през първото тримесечие на тази година е 
отчела реален ръст на банковото кредитиране. 
Краткосрочните икономически перспективи за региона са много несигурни в настоящата икономическа ситуация. 
Уязвимостта на финансовия сектор представлява най-големия риск, като се има предвид, че по-голямата част от 
банковата система е собственост на чужди банки, предупреждават от финансовата институция. 
 
Вестник Капитал daily 
 
√ Корпоративна банка ще управлява нов взаимен фонд 
http://www.capital.bg/biznes/finansi/2012/07/25/1873685_korporativna_banka_shte_upravliava_nov_vzaimen_fond/ 
Управляващото дружество на Корпоративна търговска банка (КТБ) ще има още един взаимен фонд, стана ясно от 
решение на Комисията за финансов надзор. На днешното си заседание надзорът е дал разрешение за организиране на 
"КТБ Фонд паричен пазар" и е потвърдил проспекта му. Както показва и името му, той ще е с нисък риск и ще инвестира 
основно в инструменти на паричния пазар като депозити. Проспектът му с точните инвестиционни ограничения все още 
не е публикуван на сайта на "КТБ Асет мениджмънт". 
Това ще е третият взаимен фонд на управляващото дружество след "КТБ Фонд акции" и "КТБ Балансиран фонд". 
Публичното предлагане и на двата започна през месец май 2008 г. В момента балансираният фонд е с 2.1 млн. лв. 
активи, а рисковият – с 1.5 млн. лв., показват данни на Българската асоциация на управляващите дружества. Публична 
информация кои са инвеститорите във взаимните фондове няма. От началото на тази година и двете схеми имат близо 
7% доходност. 
На днешното си заседание КФН е отказала да издаде лиценз на дружество със специална инвестиционна цел "Фокус 
пропърти". Справка в Търговския регистър показва, че то е учредено като акционерно дружество в края на миналата 
година, а преки собственици са здравноосигурителният фонд "Планета" със 70% и "Фуския корпорация" - Сейшели. 
Справка в регистър Дакси показва, че един от неговите управляващи – Венелин Манев, участва в управлението на 
няколко застрахователни компании и многопрофилна болница "Тракия" в Пловдив. 
Болницата беше изградена миналата година като смесено дружество между общината и частен консорциум. Според 
"Дакси" в управлението и влиза бившият шеф на "Пирогов" доц. Спас Спасков, както и Петър Бончев, който е в 
ръководството на "Атоменергоремонт РУ", в която акционери са "Росан Инвест БГ" и "Атоменергоремонт". Последното е 
собственост на "Българска енергийна компания", свързвана с Христо Ковачки. През април 2008 г. изпълнителният му 
директор Борислав Георгиев беше убит. 
Финансовият надзор е издал лиценз на нов инвестиционен посредник - "Австрийско българска инвестиционна група". 
Във фирмените регистри няма данни за такава фирма, а от КФН засега не са съобщили кой е собственикът на новия 
посредник. 
 
Вестник Труд 
 
√ Финансовата криза свърши за президентството 
http://www.segabg.com/article.php?id=609868 
Кабинетът гласува безпрецедентно за последните години решение да се увеличи финансирането на президентската 
институция над одобреното от парламента. Администрацията на президента ще получи 980 000 лв. над официалния си 
бюджет от 4.136 млн. лв., или с 24% повече. С това бюджетът на институцията се връща на нивата от началото на 2010 г., 
преди антикризисното орязване на държавните разходи със средно 20%. Докато за президентството финансовите 
затруднения свършват, за други институции като университети, медицински кабинети в детски градини, читалища и 
музеи финансирането е замразено на ниските антикризисни нива от средата на 2010 г.  
Според официалното прессъобщение на кабинета допълнителната субсидия за администрацията на президентството е 
необходима за подсигуряване на международната програма на президента, включително транспортните му разходи. 
Сегашният размер на одобрената от парламента субсидия не позволява посрещането на разходите във връзка с 
функцията на държавния глава да представлява България в международните отношения, се казва в текста. От него не 
става ясно за какво точно ще се харчат парите и защо президентството не съобразява международната си програма с 
одобрения от парламента бюджет. На въпроси на "Сега" кое налага допълнителните разходи от пресслужбата на 
президентството обещаха отговор днес. Самото решение бе гласувано като допълнителна точка към дневния ред и не бе 
представено пред журналистите от министрите, а от Министерския съвет впоследствие уточниха, че вносител е 
финансовият министър.  
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Гласуваното увеличение компенсира почти напълно антикризисното орязване на бюджета на президентството с 25% 
през юли 2010 г., по времето на Георги Първанов. Тогава годишната субсидия на институцията бе намалена от 5.232 на 
4.186 млн. лв., а с допълнителния милион сега разполагаемите пари стават 5.116 млн. лв. Още през 2011 година 
коланите разхлабиха министерствата и останалите държавни органи. За сметка на това финансирането на големи 
социални системи продължава да е замразено на нивата към юли 2010 г. Тогава базовият норматив на издръжка на 
един студент бе намалена от 866 на 693 лв. Паднаха и много от стандартите за издръжка на делегирани от държавата 
социални дейности на общините, макар че издръжката на общинските училища бе пощадена. Стандартът за медицинско 
обслужване на едно дете в кабинет в целодневна градина например падна от 127 на 118 лв., стандартът за издръжка на 
дете в детска ясла падна от 2271 на 2166 лв., но после успя да навакса обратно до 2192 лв. Издръжката на една 
субсидирана от държавата щатна бройка в читалищата падна от 6417 на 5776 лв. на година, в регионалните библиотеки - 
от 10 743 на 9 132 и др.  
Корекцията в бюджета на президентската администрация идва на фона на редовни критики на Сметната палата към 
практиката на МФ и правителствата да поправят и с това да подменят одобрените от парламента разходи и изготвения 
нов законопроект за публичните финанси, от който се очакваше да ограничи това. 


