
 

 
 
 
Асоциация на индустриалния капитал в България 
 
chambersz.com 
 
√ Работодателски организации поискаха възобновяване на работата на НСТС 
http://www.chambersz.com/news/9723-rabotodatelski-organizacii-vazobnovyavane-rabota-nsts 
Представителните организации на работодателите се обърнаха с писмо до вицепремиера и председател на 
Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) Симеон Дянков с писмо, в което поискаха възобновяване на 
работата на съвета. 
Представителните на национално равнище организации на работодателите констатират спиране работата на НСТС и 
настояват на основание чл.9, ал 3 от Правилника за организацията и дейността на съветите за тристранно 
сътрудничество (ПОДСТС), за най-скорошно свикване на заседание за обсъждане на следните въпроси: 
1. Проект на Бюджет 2013 г. 
2. Преглед за изпълнение на мерките (антикризисни мерки) по Решение № 180/01.04.2010 г. 
3. Придвижване от председателя на НСТС на промените в ПОДСТС и изготвяне на законопроект от Министерски съвет за 
легализиране на мерките по пенсионната реформа, предложени от национално представените организации на 
работодателите и синдикатите и приети с консенсус на заседание на НСТС. 
Под писмото са се подписали: Васил Велев (Асоциация на индустриалния капитал в България), Божидар Данев 
(Българска стопанска камара), Цветан Симеонов (Българска търговско-промишлена палата) и Огнян Донев 
(Конфедерация на работодателите и индустриалците в България). 
 
novini.bg 
 
√ Работодатели искат различни по браншове минимални заплати 
http://www.novini.bg/news/89781-
%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-
%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-
%D0%BF%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B5-
%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-
%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8.html 
Представителите на национално представените работодателски организации поискаха спешно заседание на 
Националния съвет за тристранно сътрудничество по повод проектобюджета за 2013 година. Те заявиха, че нямат 
конкретна информация за намеренията на управляващите, а и са притеснени от оставащото малко време до крайния 
срок за внасяне на проектобюджета в парламента. 
Правителството трябва да определя минималната работна заплата само в бюджетната сфера, а в реалния сектор тя 
следва да бъде договаряна по браншове между социалните партньори. Това каза пред БНР председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
"Трябва да има договаряне на минималните заплати. Много е различна ситуацията в металургията и текстила, например. 
На едното място може да е и 500-600, на другото 310 е много. Бизнесът от десет години настоява да се намали рязко 
броят на платежните документи, с които се плащат осигуровки, но ако това стане по начина, по който е замислено, могат 
да се получат големи разминавания в счетоводствата. Наближава времето за внасяне на бюджета, а научаваме от 
медиите за някои предложения. Притесняваме се че нашите прогнози, които бяха по-песимистични от официалните, са 
на път да се сбъднат", каза още Васил Велев. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Бизнесът вика Дянков на среща 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-09-27&article=425476 
Бизнесът поиска спешна среща с финансовия министър Симеон Дянков. Работодателите настояват да се свика спешно 
заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество заради бюджет 2013 г. Затова четирите национално 
представителни работодателски организации пратиха официално писмо с молбата си до финансовия министър Симеон 
Дянков вчера. Основните искания за срещата са бюджетът за 2013 г., изпълнението на антикризисните мерки, както и 
предложения за пенсионната реформа. Писмото е подписано от Васил Велев (председател на АИКБ), Божидар Данев 
(изпълнителен председател на БСК), Цветан Симеонов (председател на БТПП) и Огнян Донев (председател на КРИБ).  
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√ Работодателските организации настояват за спешно свикване на НСТС 
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5158191 
Работодателските организации настояват за спешно свикване на НСТС, съобщиха от БСК. 
На свое заседание днес, националните организации на работодателите, в т.ч. Асоциация индустриалния капитал в 
България (АИКБ), Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК), Българска търговско-промишлена 
палата (БТПП) и Конфедерация на индустриалците и работодателите в България (КРИБ), одобриха и подписаха писмо до 
вицепремиера, министър на финансите и председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) 
Симеон Дянков, с което настояват за спешно свикване на НСТС.  
Представителите на национално равнище организации на работодателите констатират спиране на работата на НСТС и 
настояват за най-скорошно свикване на заседание на съвета за обсъждане на следните въпроси: 1.Проект на Бюджет на 
РБ за 2013 г. 2.Преглед на изпълнението на антикризисните мерки, по Решение № 180/01.04.2010 г. 3.Придвижване от 
председателя на НСТС на предложенията за: a. промени в Правилника за организацията и дейността на съветите за 
тристранно сътрудничество; b. изготвяне на законопроект от МС за реализиране на мерките по пенсионната реформа, 
предложени от национално представителните организации на работодателите и синдикатите и консенсусно приети на 
заседание на НСТС. Писмото до министър Дянков е подписано от Васил Велев (председател на АИКБ), Божидар Данев 
(изпълнителен председател на БСК), Цветан Симеонов (председател на БТПП) и Огнян Донев (председател на КРИБ).  
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√ Бизнесът иска спешно свикване на тристранния съвет 
http://www.mediapool.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-
%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE-
%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%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-news197694.html 
Работодателските организации изпратиха в сряда писмо до финансовия министър Симеон Дянков с искане за спешно 
свикване на Националния съвет за тристранно сътрудничество, който не се е събирал от месеци. 
Бизнесът настоява да се обсъдят проектобюджета за следващата година, да се направи преглед на изпълнението на 
антикризисните мерки от април 2010 година, както и още законови промени в пенсионната система, предложени от 
социалните партньори на правителството още в началото на тази година. Работодателите искат и промени в правилника 
за дейността на тристранния съвет, които също са предложени от социалните партньори в началото на тази година и до 
момента няма никакво развитие. 
Писмото е подписано от Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), 
Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерация на индустриалците и работодателите в България 
(КРИБ). 
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√ Бизнес организациите искат спешно свикване на тристранния съвет 
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/biznes-organizaciite-iskat-speshno-svikvane-na-tristranniia-syvet,140600/ 
Четирите национално представени организации на работодателите в България настояват за спешно свикване на 
Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), съобщават от централите им. 
Асоциация индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата 
и Конфедерацията на индустриалците са изпратили писмо до министъра на финансите и председател на НСТС Симеон 
Дянков, с което настояват за спешно свикване на съвета.  
Представителите на работодателските организации предлагат за най-скорошно  обсъждане ключови въпроси като 
проекта за Бюджет 2013 г. и изпълнението на антикризисните мерки. 
От бизнес обединенията настояват и за придвижване на предложенията за промени в правилника за дейността на 
съветите за тристранно сътрудничество, за изготвяне на законопроект за реализиране на мерките по пенсионната 
реформа, предложени от национално представителните организации на работодателите и синдикатите. 
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√ Бизнесът иска среща с Дянков 
http://www.bnews.bg/article-59763 
Четирите национално представителни работодателски организации изпратиха официално писмо с молбата си за 
спешна среща с финансовия министър Симеон Дянков. 
Основните искания са на срещата да се обсъдят бюджетът за 2013 г., изпълнението на антикризисните мерки, както и 
предложения за пенсионната реформа. 
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Писмото е подписано от председателя на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев, от Божидар Данев, 
председател на Българската стопанска камара, и от останалите им колеги. 
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√ Работодателите искат свикване на НСТС 
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0
%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82-
%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D0%9D%D0%A1%D0%A2%D0%A1_l.a_i.392984_at.1.html 
Националните работодателски организации - Асоциацията индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската 
стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и 
Конфедерацията на индустриалците и работодателите в България (КРИБ), одобриха и подписаха писмо до 
вицепремиера и министър на финансите и председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) 
Симеон Дянков. В него те настояват за спешно свикване на тристранката. 
Представителите на нациионално равнище организации на работодателите констатират спиране на работата на НСТС и 
настояват за най-скорошно свикване на заседание на съвета за обсъждане на следните въпроси. Това става ясно от 
информацията на БСК. По време на него трябва да бъде разгледа проект на бюджета за следващата година, както и 
 
Придвижване от председателя на НСТС на предложенията за: 
 

 промени в Правилника за организацията и дейността на съветите за тристранно сътрудничество 

 изготвяне на законопроект от МС за реализиране на мерките по пенсионната реформа, предложени от 
национално представителните организации на работодателите и синдикатите и консенсусно приети на 
заседание на НСТС. 

 
bcci.bg 
 
√ Представителните на национално равнище организации на работодателите поискаха възобновяване работата на 
НСТС 
http://www.bcci.bg/news/4550 
Представителните организации на работодателите се обърнаха с писмо до Заместник министър-председателя и 
Председател на НСТС г-н Симеон Дянков с писмо, в което поискаха възобновяване работата на НСТС. 
Представителните на национално равнище организации на работодателите констатират спиране работата на НСТС и 
настояват на основание чл.9, ал 3 от Правилника за организацията и дейността на съветите за тристранно 
сътрудничество ( ПОДСТС), за най-скорошно свикване на заседание на НСТС за обсъждане на следните въпроси: 

1. Проект на Бюджет 2013 г. 
2. Преглед за изпълнение на мерките (антикризисни мерки) по Решение № 180/01.04.2010г. 
3. Придвижване от председателя на НСТС на промените в ПОДСТС и изготвяне на законопроект от Министерски 

съвет за легализиране на мерките по пенсионната реформа, предложени от национално представените 
организации на работодателите и синдикатите и консенсусно приети на заседание на НСТС. 

Подписали: 
Васил Велев АИКБ 
Божидар Данев БСК 
Цветан Сименов БТПП 
Огнян Донев КРИБ 
 
dnevnik.bg 
 
√ Работодателите искат спешно свикване на тристранката 
http://www.dnevnik.bg/biznes/2012/09/26/1913741_rabotodatelite_iskat_speshno_svikvane_na_tristrankata/ 
Националните организации на работодателите настояват в свое писмо за спешно свикване на Националния съвет за 
тристранно сътрудничество (НСТС). Това е записано в писмо, изпратено до вицепремиера Симеон Дянков, който 
оглавява тристранката. 
Според работодателите дейността на съвета е спряла, а трябва спешно да се обсъди проектобюджетът за 2013 г., да се 
направи преглед на антикризисните мерки от 2010 г. Работодателите искат да се дискутират и промени в Правилника за 
организацията и дейността на съветите за тристранно сътрудничество, както и да се обсъди законопроект, в който да 
влязат договорените вече от тристранката мерки по пенсионната реформа.  
Писмото до Дянков е подписано от Васил Велев (председател на АИКБ), Божидар Данев (изпълнителен председател на 
БСК), Цветан Симеонов (председател на БТПП) и Огнян Донев (председател на КРИБ). 
В средата на септември социалният министър Тотю Младенов съобщи, че до края на месеца в тристранката ще бъдат 
обсъдени параметрите на проектобюджета за 2013 г. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Класа 
 
√ МВФ: Банковата реформа е в застой 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/212332_%D0%9C%D0%92%D0%A4%3A+%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE
%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0+%D0%B5+%D0%B2+%D0%B
7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9 
Банките са не по-малко рискови в сравнение с времето преди финансовата криза и дори разработват нови начини за 
заобикаляне на правилата, предупреждава МВФ в редовния си доклад за глобалната финансова стабилност. 
“За да изградят по-сигурна система, регулаторите трябва допълнително да подобрят политиката си, в т.ч. с дискусия на 
световно равнище за плюсовете и минусите от използването на директни ограничения върху определени бизнес 
дейности на банките, вместо изискванията за по-големи капиталови резерви”, изтъква МВФ. Фондът посочва 
Великобритания, където банките ще бъдат задължени да обособят операциите си за кредитиране, за да ги предпазят от 
рисковете по инвестиционното банкиране, и САЩ, които забраниха хазартната търговия с ценни книжа за собствена 
сметка от тези институции. И двата плана могат да се окажат предвестници на официално раздробяване на банките, 
пише фондът. Докато предложението на Вашингтон е ясно, не толкова изричното британско изискване също може да 
убеди кредиторите да отделят инвестиционното си банкиране. “Като вероятна последица от подобна мярка някои 
британски банки могат да се освободят от операциите си по кредитиране на дребно предвид завишените разходи за 
поддържане на необходимия капитал и ликвидност”, посочва докладът.  
Регулаторите трябва да обмислят по-цялостно плановете за разцепване на гигантите в сектора, твърди МВФ и 
предупреждава: “Въпреки явните и положителни намерения на държавниците реформите не са довели до по-стабилни 
финансови структури, отчасти защото интервенциите, наложени от продължителната криза, забавят ориентирането на 
системата в по-сигурен курс.”  
Междувременно кредиторите вече разработват иновативни продукти, с които да заобиколят някои нови регулации и 
започнаха да прехвърлят бизнеса си в банки, за които новите стандарти не важат. Възможно е сложните нови правила да 
затвърдят господството на водещите играчи, тъй като тези с “мащабни предимства са в по-добра позиция да абсорбират 
разходите”, казва МВФ. “В много случаи системата остава уязвима, твърде сложна, а дейностите са прекалено 
концентрирани в големи институции.” Освен това ниските лихви могат да създадат нови слабости в бъдеще. Някои 
банки, особено тези във Великобритания, продължават да разчитат силно на краткосрочно финансиране – недостатъкът, 
който в крайна сметка срина Northern Rock, Royal Bank of Scotland и HBOS. 
Докладът идва на фона на следния коментар от Кристин Лагард, управляващ директор на МВФ, в началото на 
седмицата: “Затихването на ентусиазма за осъществяване на договорените реформи, както и останалите необходими 
промени, е притеснително. Често ме питат дали пет години след началото на кризата финансовият сектор вече е по-
сигурен. Въпреки наличието на напредък, все още не, отговарям аз.” 
 
Вестник Капитал daily 
 
√ Бизнесът настоя правителството да обясни плановете за бюджет 2013 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/09/26/1914062_biznesut_nastoia_pravitelstvoto_da_obiasni_plano
vete/ 
Обещанията на правителството за по-високи доходи през следващата година и липсата на яснота откъде ще дойдат 
парите за тях изнервиха бизнеса. В сряда в открито писмо до медиите четирите най-големи работодателски организации 
поискаха от министъра на финанситеСимеон Дянков да свика спешно заседание на Националния съвет за тристранно 
сътрудничество (НСТС). Те настояват правителството да обсъди заедно с тях и синдикатите плановете си за бюджет 2013, 
пенсионната реформа и минималните осигурителни прагове. 
Макар работодатели и синдикати да се разбраха за новите минимални осигурителни суми в повече от половината 
икономически дейности в страната, по близо 40 длъжности и професии няма консенсус. При тях държавата ще има 
окончателната дума дали да ги промени, или да ги запази на сегашните нива, каквито са исканията на работодателите. 
Освен това работодателските организации искат тристранката да прегледа и изпълнението на антикризисните мерки, 
които кабинетът прие още през април 2010 година. 
Традицията повелява 
Обикновено бюджетната процедура приключва с обсъждане на проектобюджета от НСТС. Това се случва, след като 
правителството е готово със законопроекта и го е внесло в парламента, но преди да започнат дебатите и гласуването му 
на първо четене. Крайният срок за внасяне на проектобюджета е 31 октомври. Според експерти от ведомството на 
Дянков последните несигурни аспекти са заплатите в някои сфери от публичния сектор и увеличението на пенсиите. 
Тези ангажименти увеличават общите разходи и бюджетния дефицит за догодина. А ако дупката в бюджета е по-голяма, 
тя ще трябва да се финансира или чрез фискалния резерв, или с нов държавен дълг. Затова и правителството все още не 
е решило какъв лимит на фискалния резерв, максимално допустими държавен дълг и таван за новоемитираните 
правителствени облигации да запише за догодина. 
Много обещания 
"Цялото обществено пространство е пълно с изявления на министри – минимални пенсии, социални обещания, 
минимална работна заплата. Не е ясно от 1 януари или от 1 април ще се изпълнят тези ангажименти и не знаем каква ще 
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е новата структура на бюджета. Въпросите са десетки, а трети месец не се разговаря с нас", коментира пред "Капитал 
Daily" Божидар Данев, който е изпълнителен председател на Българската стопанска камара. 
Работодателите ще поискат от правителството да аргументира и облекченията за новите инвеститори. Те предвиждат да 
се възстановяват до две години осигурителните плащания, направени от инвеститори клас А (инвестиции над 20 млн. 
лв.) и клас Б (инвестиции над 10 млн. лв.), за новоразкритите от тях работни места. 
 
√ Бизнесът очаква ръст на износа за страни извън ЕС 
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2012/09/26/1914044_biznesut_ochakva_rust_na_iznosa_za_strani_izvun_es/ 
Износът на България към трети страни ще отбележи ръст от порядъка на 5% или в най-добрия случай до 10% към края на 
годината. Това прогнозира Иво Тодоров, изпълнителен директор на "Приста ойл" и председател на Асоциацията на 
българските износители, в рамките на организирания от компанията за събиране на вземания и управление на 
кредитния риск "Coface България" семинар на тема "Интелигентен и устойчив растеж чрез управление на търговските 
рискове". 
По думите на Тодоров отчетеното по предварителни данни на НСИ нарастване на износа на България за трети страни е 
особено положителна новина. "Тази тенденция показва, че българските фирми са изключително адаптивни, успели са 
бързо да се ориентират и са започнали да търсят решения, с които да компенсират намалелите продажби на основните 
си европейски пазари като Германия, Италия, Франция, Испания и Гърция", коментира той. Прогнозата му за експорта 
към страните от ЕС като цяло е да се запази наблюдаваната напоследък тенденция за трайно намаляване на обемите. 
Ефектът ЕС 
Диверсификацията на пазарите и партньорите е една от основните препоръки, които Тодоров отправи към бизнеса за 
неутрализиране на негативните ефекти от влошилата се макроикономическa обстановка. "Ние сме силно зависими от 
евросъюза, а с оглед на продължаващите проблеми в еврозоната е особено важно да търсим нови пазари", посочи той. 
Именно зависимостта от износа към пазарите в еврозоната е и една от основните причини за уязвимостта на 
икономиките на страните от т.нар. развиваща се Европа, отчитат от Coface. Според данните на компанията средно 47% от 
износа на държавите от региона са насочени именно към страните от валутния съюз, като за България този дял е 45%. 
"Това несъмнено е регионът, който е най-засегнат от кризата в еврозоната", коментира главният икономист на "Coface 
Франция" Ив Злотовски. Ключов фактор за уязвимостта на страните от развиваща се Европа е и протичащият процес на 
свиване на балансите на западноевропейските банки (deleverage), които имат силно присъствие в региона. "Особено 
притеснителен е фактът, че в някои от тези страни много активни са италиански и гръцки банки", допълва той. 
Умерен оптимизъм 
Въпреки това според анализаторите на компанията регионът запазва перспективите си за растеж на фона на очакваната 
рецесия в еврозоната. Те обаче са доста по-скромни в сравнение с очакванията за останалите развиващи се икономики в 
света. Прогнозата на Cofacе за 2012 г. е БВП на страните от развиваща се Европа да се повиши с 1.9% в сравнение с 6.4% 
за развиващата се Азия и 3.3% за Латинска Америка. Сред отделните страни от региона най-положителни са очакванията 
за Латвия (4.5% ръст на БВП за 2012 г.), Словакия (2.9%), Полша (2.8%) и Турция (2.8%). 
"Все още виждаме някои рискове пред Румъния и България, като например известна уязвимост на бизнеса", посочва Ив 
Злотовски. "Все пак Румъния като че ли ще избегне рецесията, което е добра новина", допълва той. Прогнозата на Coface 
за България е за растеж от 0.4% за годината. 
 
Вестник Монитор 
 
√ Как ще растат доходите през 2013 година 
http://www.monitor.bg/article?id=355918 
Всеки лев, който се съхрани в хазната, ще отиде за увеличаване на доходите. Това заяви премиерът Бойко Борисов 
преди дни. Предстои бюджетът за догодина да бъде внесен за обсъждане в Народното събрание. Колкото и да тръби 
опозицията, че ГЕРБ вдига доходите, тъй като предстоят избори през юли 2013 г., фактите са в полза на управляващата 
партия. А първият и най-важен от тях е   повишената събираемост на приходите, като основният източник са косвените 
данъци. От юли 2011-а до юли тази година има ръст на приходите в размер на 10%.  Премиерът дори отложи 
преместването на митниците в Русе, като обясни, че скокът на пенсиите ще струва на бюджета 800 млн. лв. 
Защо все пак едва сега дойде време за поставянето на политиката по доходите на дневен ред? Строгата фискална 
политика до момента 
връзваше ръцете на управляващите 
И въпреки кризата и стагнацията възнагражденията растат. По данни на Националния статистически институт (НСИ) 
средната месечна работна заплата у нас се е увеличила с 8,4% до 758 лв. през второто тримесечие на годината спрямо 
същия период на 2011 година. Ръстът в частния сектор е с 10,2 на сто, а в обществения – 4%.Сухата статистика дава обща 
представа за това как се движи нивото на доходите у нас. Фактът, че отчитаме по-висок ръст в частния сектор, е косвено 
доказателство за фактора пазарна икономика в действие. Работодателите разбират, че за да задържат 
високообразованите си кадри, те трябва да получават заплати в пъти по-високи от тези в обществения сектор. Не 
случайно най-високо средномесечно трудово възнаграждение е отчетено в дейностите създаване, разпространение на 
информация и творчески продукти, далекосъобщения – 1776 лв.; производство и разпределение на електрическа и 
топлинна енергия – 1547 лв., както и финансови и застрахователни дейности – 1533 лв .Най-ниско е било средното 
заплащане в административните и спомагателните дейности – 498 лв., хотелиерството и ресторантьорството – 499 лв., и 
селско, горско и рибно стопанство – 572 лв. 

http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2012/09/26/1914044_biznesut_ochakva_rust_na_iznosa_za_strani_izvun_es/
http://www.monitor.bg/article?id=355918


Как стои въпросът с пенсиите? 
Близо една трета от пенсионерите в България бяха засегнати от увеличението на минималната пенсия от 1 юни тази 
година от 136 лева на 145 лева. 
Демографската картина в страната продължава да е неблагоприятна, което води до това, че 
на всеки 100 осигурени лица в България се падат 80 пенсионери 
Наскоро правителството обяви, че скок на пенсиите ще има от 1 април догодина и той ще е 10%. В същото време от БСП 
предлагат напълно неадекватни мерки за справяне с дефицита в Националния осигурителен институт( НОИ). Според 
бившия социален министър Емилия Масларова хора, на които не им достигат 24 месеца трудов стаж, биха могли да се 
пенсионират, като получат по-ниска пенсия от очакваната. Този популистки ход преди изборите налива вода в 
мелницата на БСП, но няма да реши проблемите на общественото осигуряване. Неслучайно режимът за достъп до 
пенсионирене в началото на годината бе затегнат. От Столетницата предлагат още и коледни добавки за всички 
пенсионери в размер на 150 лв. По въпроса откъде обаче ще се вземат тези средства от БСП мълчат. 
България е на опашката по доходи в Европейската общност, но не бива да забравяме, че по времето на Жан-Виденовата 
криза заплати и пенсии бяха от порядъка на 3 до 5 долара, а 
хиперинфлацията беше обезценила лева 
Последваха години на стабилизация на доходите, като само за пример ще кажем, че от най-ниското си ниво от времето 
на 1999 г. минималната заплата, която не е мерило за доходите, преживя постепенен скок от 67 до 290 лв. днес. По-
високата производителност и оттам по-високи заплати трябва да са основната цел на държавата, твърдят икономисти. 
Кризата може да ни помогне да настигнем другите държави по-бързо, защото България е изживяла подобни “трагични” 
сценарии като в Гърция, Ирландия и Португалия и засега поне действа като човек, който си е научил урока. В 
реалистичния сценарий за доходите догодина влиза и увеличението на минималната заплата на 310 лв., както и на 
заплатите, майчинските и детските добавки. Наскоро председателят на бюджетната комисия в парламента Менда 
Стоянова обясни, че в бюджета за догодина са планирани повече разходи за здравеопазване и социални дейности. 
Засега от лагера на синдикатите няма нито позитивни, нито негативни сигнали по въпросите за доходите. Профсъюзите 
традиционно са настроени по-радикално и обикновено лобират за в пъти по-високи заплати и пенсии от възможните. 
Какво ще е тяхното мнение по темата, предстои да видим. 
 
Вестник Новинар 
 
√ Подготвени кадри за нуждите на бизнеса 
http://novinar.bg/news/podgotveni-kadri-za-nuzhdite-na-biznesa_NDA1NDs1NQ==.html 
Слабостите на сегашните политики, обвързвани с бизнеса и с разкриването на нови работни места, са били в това, че се е 
подхождало формално и е липсвала връзката с реалния живот. 
Общини и министерство сме с обща цел – да има бизнес, подготвени кадри и да се използва целият капацитет на 
оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. "Основното е да подкрепяме бизнеса и тези, които създават 
работни места", коментира Малемов. Това обяви на среща по фаза 2 на схема "Безопасен труд" в Българо-германския 
център за професионално обучение кметът на Смолян Николай Мелемов. 
На свой ред социалният министър Тотю Младенов припомни, че за подобряването на условията на труд са предвидени 
над 40 млн. лева. Малките и средните предприятия трябва да се възползват от схема "Безопасен труд" в следващите два 
месеца. 
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