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√ Васил Велев: Основният риск в бюджета за 2013 година е напрегнатата приходна част
http://www.focus-news.net/?id=n1704555
Основният риск в бюджета за 2013 година е напрегнатата приходна част. Това каза Васил Велев, председател на
Асоциацията на индустриалния капитал преди заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество,
предаде репортер на Агенция “Фокус” .
Прогнозата ни е за по-малък икономически ръст за следващата година, разчита се на възстановяване на европейската
икономика, което е несигурно за нас, съдейки от поръчките, които получават нашите компании в момента. Ако
приходите се окажат по-малки поради по-малък ръст или отсъствието на такъв в икономиката, ще трябва да се задържат
и разходите, за да не се увеличат дефицитът, каза Васил Велев. По думите му - има инструмент в бюджета и това трябва
да се предвиди, а предвиденият в момента резерв от 50 млн. лева няма да стигне за нищо. Асоциацията на
индустриалния капитал не подкрепя предложението за увеличение на минималната работна заплата и ще настоява за
диференциране по икономически дейности. Велев заяви, че не подкрепят и увеличението на максималния осигурителен
доход.
По думите му - някои от нерешените проблеми в проектобюджета за 2013 година са таксата за битови отпадъци, която
остава да се определя по досегашния несправедлив начин, който не стимулира към намаляване на замърсяването и
съответно – намаляване на разходите. Друг нерешен проблем остава вписването в търговския регистър на финансови
отчети, с които държавата разполага и се предават в НАП и в Статистиката.
По думите му – остава нерешен въпросът и първите три дни болнични да продължат да се плащат от работодателя.
Асоциацията е против аргумента, че работодателите разполагат с инструмент, който да ограничава мнимите болни.
infostock.bg
√ Васил Велев: АИКБ паланира по-малък икономически ръст през следващата година
http://www.infostock.bg/infostock/control/news/details/38585/bg
Основният риск в планирания бюджет за 2013 г. е напрегнатата приходна част, заяви председателят на Асоциацията на
индустриалния капитал в България /АИКБ/ Васил Велев преди началото на заседанието на Националния съвет за
тристранно сътрудничество.
Прогнозата на АИКБ е за по-малък икономически ръст през следващата година.
Разчита се на възстановяване на европейската икономика през второто полугодие на 2013 г. Това е нещо, което е
несигурно, като АИКБ си прави тези изводи от поръчките, получавани компаниите в момента, коментира Велев. По
думите му, ако приходите се окажат по-малки поради по-малък ръст или отсъствие на ръст в икономиката, ще трябва да
се задържат и разходите, за да не се увеличи и дефицитът.
Според асоциацията е необходимо да се предвиди по-голям резерв в бюджета, тъй като планираният в момента резерв
от 50 млн. лв. няма да стигне за нищо.
АИКБ не подкрепя предлаганото увеличение на минималната работна заплата и ще настоява за диференциране на
минималните възнаграждения по икономически дейности. Не се подкрепя и увеличението на максималния
осигурителен доход.
Според Васил Велев проектобюджетът за 2013 г. има няколко нерешени проблеми. Единият от тях е таксата за битови
отпадъци, която остава да се определя по досегашния несправедлив, по думите на Велев, начин. Начинът, по който е
определена в момента таксата, не стимулира намаляването на замърсяването и съответно на разходите.
От асоциацията смятат, че друг нерешен проблем остава вписването в Търговския регистър на финансови отчети, с които
държавата разполага и които се предават в НАП и в статистиката.
Според Велев нерешен остава и въпросът с болничните, като се предлага да остане постоянно действаща разпоредба
досегашната практика първите три дни от болничния да се плащат от работодателя. Аргументът е, че работодателите не
разполагат с инструмент, който да ограничава мнимите болни.
Вестник Класа
√ Работодатели и синдикати: Бюджет 2013 е прекалено оптимистичен
http://www.klassa.bg/news/Read/article/213138_%D0%A0%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%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%3A+%
D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82+2013+%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%
B5%D0%BD%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD

Работодателски организации и синдикати поставиха под въпрос изпълнението на бюджета за 2013 г. Основното мнение
е, че приходната част на проектобюджета е прекалено оптимистична и има опасност да не бъде реализирана.
Българската стопанска камара се съмнява в заложения в Бюджет 2013 оптимистичен ръст на БВП - 1,9% в реално и 4,9 %
в номинално изражение, се казва в официална позиция на организацията. Според тях постигането на планираните
данъчни и неданъчни приходи ще бъде затруднено заради неизпълнение на антикризисните мерки в частта „подкрепа
на фиска”.
БСК категорично не подкрепя декларираната обща бюджетна цел - увеличаване на потреблението, свързана с ръст на
вноса за крайно и междинно потребление. Според тях по този начин много български фирми ще бъдат доведени до
фалит, тъй като в редица случаи този ръст е при дъмпингови цени и високо равнище на пряко и косвено субсидиране на
чужди конкуренти.
Според БСК предвиденият ръст на минималната работна заплата (МРЗ) до 310 лв. не е обвързан с досегашното
нарастване на номиналната и реална средна работна заплата.
Румен Радев - икономически директор на холдинг „Загора“ и зам.-председател на Асоциацията на индустриалния
капитал, също прогнозира в предаване по България он ер, че заложените 1.9% ръст на БВП в бюджета за 2013 година са
недостижими. По думите на Радев основните притеснения в бюджет 2013 са свързани с приходната част и растежа. „В
този бюджет е по-добре да се предвиди ръст на БВП от 1% и да се предвидят допълнителни буфери“, каза той. Като плюс
Радев посочи дефинираната в бюджет 2013 данъчна стабилност, като не се предвиждат изменения в данъчните закони.
КТ „Подкрепа” има много сериозни забележки за бюджета, особено в неговата част за пенсиите. Това каза лидерът на
синдиката Константин Тренчев преди заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. По думите му увеличението на доходите е стъпка в правилна посока, но тя не е достатъчна.
Поне 450-500 млн. лева приходи могат да влезнат допълнително в бюджета, прогнозира президентът на КНСБ Пламен
Димитров. Той предложи криминализирането на укриването на вноски, от което в НАП ще влязат между 150-200 млн.
лева. Друга мярка, която Димитров предложи, е ограничаване на разплащанията в брой до 5 000 лева. Това
предложение бе огласено още миналата година, но тогава не бе прието и границата за разплащане в брой остана 15 000
лева.
Вестник Капитал daily
√ Идеята за минимална заплата според региона отпада
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/10/09/1922731_ideiata_za_minimalna_zaplata_spored_regiona_ot
pada/
Финансовият министър Симеон Дянков се е отказал от идеята си минималната работна заплата да бъде определяна по
региони. "Тази тема е закрита," каза лидерът на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев малко преди да приключи
заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Той беше свикан във вторник с идеята
работодатели, синдикати и представители на правителството да обсъдят проектобюджета за 2013 г. Самият финансов
министър миналата седмица определи идеята за диференцираната минимална работна заплата като разумна, но
икономисти и работодатели коментираха, че е по-добре тя да е по сектори или дори да отпадне. Синдикатите пък се
обявиха против и дори поискаха по-голямо увеличение на прага на заплащане. Според Тренчев на дневен ред не стои и
въпроса за облагане на лихвите от депозити.
Съмнения за приходите
Ако има становище, което обединява и синдикатите, и част от големите работодателски организации, то това е, че
приходната част на бюджета за следващата година е обтегната и има вероятност тя да не бъде изпълнена.
"Основният риск в бюджета за 2013 г. е напрегнатата приходна част", каза Васил Велев, председател на Асоциацията на
индустриалния капитал (АИКБ) преди заседанието на тристранката, цитиран от агенция "Фокус". Според него
предвиденият в момента резерв от 50 млн. лева няма "да стигне за нищо".
От Българската стопанска камара (БСК) също смятат, че ръстът на бюджетните приходи с над 6% е силно завишен
независимо от очакваното преизпълнение от 13.3% по бюджета за 2012 г. Според камарата дори заложените буфери
като висока инфлация – 3.4%, висока разбираемост по ДДС, нарастващ внос и свързаните с това по-високи постъпления и
бюджетен дефицит (1.3% от БВП) може да не са достатъчни.
Според Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), обаче при така
подготвените параметри и настоящата икономическа ситуация бюджетът е изпълним. Основният фактор, на който се
разчита в приходната част, е повишаването на вътрешното потребление, а оттам и на събрания ДДС. Основните рискове
за неизпълнение според работодателската организация са свързани с намаление на инвестициите и износа в резултат от
влошаване на икономическа ситуация в Европа.
И традиционните искания за още разходи
За разходната част обаче синдикати и работодатели имат коренно различни виждания. Традиционно исканията на
синдикатите са за повече пари. От КНСБ настояват минималната работна заплата да бъде вдигната до 330 лв. още от 1
януари догодина. От "Подкрепа" обаче смятат, че това може да стане на две стъпки. Синдикатите искат също и
увеличение на парите за майчинство, както и 11 млн. лв. за Българската академия на науките. Синдикатите са
предложили вторият стълб на пенсионната система да се влее в първия. Това обаче ще е вид национализация и връщане
назад.
Работодателите пък са против увеличението на минималния праг на заплащане до 310 лв., тъй като това ще натовари
бизнеса. В своето становище от БТПП цитират данни от НСИ след последните две увеличения на минималната работна

заплата броят на безработните е нараснал с над 67 хил. души (от 343 хил. през третото тримесечие на 2011 г. до 410 хил.
през през второ тримесечие на 2012 г.). Те коментираха още, че търсеният ефект от повече приходи от осигуровки остава
под съмнение поради вероятното укриване на доходи вследствие на увеличението на максималния осигурителен праг
на 2200 лв. От БСК също коментираха, че увеличението на доходите в реалния и бюджетния сектор не отговаря на
очакванията за нисък ръст на производителността на труда.
Бизнесът е и твърдо против обявената като временна мярка първите три дни от болничните да бъдат заплащани от
работодателите да стане постоянна норма. Мярката беше въведена през 2010 г. като антикризисна.
Вестник Стандарт
√ Синдикатите: И втората пенсия в НОИ
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-10-10&article=427041
Втората пенсия също да отива в НОИ, за да спадне дефицитът от 1,9 млрд.лв. на държавното осигуряване. Такава идея
лансирал президентът на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев на драматично заседание на тристранката за бюджет 2013а. Идеята на синдиката е парите, постъпващи в универсалните фондове на допълнителното задължително пенсионно
осигуряване, да бъдат пренасочени към държавен фонд "Пенсии" в НОИ. Международната организация на труда вече
доказа неефективността на втория стълб в пенсионните системи, заяви Тренчев. Аржентина, Чили и Унгария се отказали
от този модел, Полша също била на път да се отрече.
Подобно предложение дори не беше коментирано в тристранката, заяви обаче председателят на АИКБ Васил Велев. Не
може подобно важно решение да се вземе на коляно, трябва задълбочена дискусия, смята той. И припомни, че
социалните партньори дори имат подписано споразумение 5-те процента, които сега се отделят от вноската за пенсия и
отиват в универсалните фондове, да бъдат увеличени на 7% до 2016 г.
"Подкрепа" иска още парите в професионалните фондове, които се трупат за пенсиите на работниците при тежки
условия на труд, също да се пренасочат към НОИ.
Тренчев съобщи, че на заседанието финансовият министър Симеон Дянков се е отказал от идеята си за минимална
работна заплата според икономическото развитие на районите в страната. Вицепремиерът я лансира в интервю за
"Стандарт" миналата седмица. Последваха разнопосочни остри реакции. На тристранката Дянков обяснил пред
социалните партньори, че просто лансирал идеята, без зад нея да стоят някакви сериозни намерения, и че тя в момента
е закрита.
Синдикатите остро са реагирали срещу замразяването на обезщетенията и помощите при бременност, раждане и
отглеждане на деца. При тази демографска катастрофа тези плащания трябва да растат даже още по-динамично от
пенсиите, заяви Тренчев. Предложението на "Подкрепа" е от 1 януари те да се увеличат поне с 15%.
Дянков е обещал наказателната лихва при забавяне на осигурителните вноски към НАП да бъде намалена наполовина. В
момента тя е 20% плюс основния лихвен процент. И ще стане 10% плюс основния лихвен процент, както е при
забавянето на плащането в срок на данъци.
Намаляването на наказателната лихва за осигуровките е старо искане на бизнеса. От 2013 г. ще се въведе единна сметка,
по която фирмите ще превеждат различните видове данъци и осигуровки. Разсеяни бяха някои наши притеснения от
въвеждане на този механизъм, заявиха работодателските организации. Осигурителните плащания ще се превеждат все
пак с отделно нареждане от данъците. Това ще се прави, за да е сигурно, че работниците няма да губят осигурителни
права заради приоритетно покриване на стари данъци.
БНТ
√ Без диференцирана минимална заплата
http://bnt.bg/bg/news/view/86432/bez_diferencirana_minimalna_zaplata
Сблъсък на позиции в Тристранния съвет по бюджет 2013. Синдикатите настояват разходите за догодина да се увеличат с
550 милиона лева и парите да отидат за заплати и пенсии. Работодателите са категорично против. Защо няма да има
диференцирана минимална заплата?
Завърши заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Една от новините е 9% увеличение на
заплатите на военните - договорени от социалните партньори. Не повече от 5% увеличение на заплатите на учителите.
Пенсиите ще се вдигнат от 1 април 2013 г, това е заложено в проектобюджета за следващата година. Въпросът, който
стоеше е могат ли те да се увеличат с повече от 9% и това да стане по-рано, затова все още няма отговор с ясно "да" или
"не".
От КНСБ настояваха пенсиите да се вдигнат с 10% още от Нова година, заедно с тях да се увеличат майчинските и
обезщетенията за безработица. КНСБ предложи няколко мерки как да се случи това. Сред тях беше и криминализиране
на неплащането на осигуровки. Президентът на КНСБ Пламен Димитров обяви, че финансовият министър е одобрил това
предложение. Дали ще се намерят пари за по-ранното увеличение на пенсиите все още не става ясно, зависи от
изпълнението на бюджета за тази година. Но ще има Коледна добавка, ако няма увеличение на пенсиите от 1 януари
2013 г.
Предложението за диференцирана минимална заплата е било изтеглено от финансовия министър Симеон Дянков. Това
съобщи д-р Константин Тренчев, който твърди, че министърът го е обявил на заседанието на тристранния съвет.

Вижте видеото с изказванията на Константин Тренчев - президент на КТ" Подкрепа", Пламен Димитров - президент на
КНСБ, Васил Велев - Асоциация на индустриалния капитал в България.
bgnes.com
√ Синдикати и работодатели притеснени за приходите през 2013 година
http://news.bgnes.com/view/1037609
Синдикатите и работодателите са притеснени за приходите през следващата година, предаде репортер на БГНЕС.
"Основният риск според нас е в напрегната приходна част на бюджета, нашата прогноза е за по-малък икономически
ръст през следващата година", коментира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил
Велев, който участва в заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).
"Задържането на разходите ще доведе най-вероятно и до намаляване на инвестициите и задържане на ДДС, затова
според нас трябва да се предвиди резерв в бюджета при един по-неблагоприятен сценарии", допълни той.
АИКБ е против работодателите да продължат да плащат първите три дни от болничните, тъй като те нямат инструмент, с
който да ограничат мнимите болни. Много често по време на събирането на реколтата плъзват епидемии, а
работодателите плащат тези пари, коментира още Велев. АИКБ не подкрепя увеличението на минималната работна
заплата от 1 януари на 310 лева.
Притеснения в тази връзка имат и от БСК, които не подкрепят тази идея и настояват това да се случи само след оценка на
въздействието, както на това увеличение, така и на предишното от 270 на 290 лева. БСК също поставя под съмнение
заложеният оптимистичен ръст на БВП от 1.9% в реално изражение, както и значително завишените според тях на общи
бюджетни приход.
От КТ "Подкрепа" също имат притеснения за изпълнението на приходната част. "Парите трябва да дойдат от една
работеща икономика, а впечатлението, което имаме е, че тя не работи особено добре. Трябва да си отговорим на
въпроса защо икономиката не работи добре. Потреблението трябва да дойде от по-добри доходи. Увеличението на
доходите е стъпка в правилната посока, но тя не е достатъчна", отбеляза президентът на КТ "Подкрепа" Константин
Тренчев.
От синдиката искат минималната работна заплата през следващата година да се увеличи на два пъти- веднъж на 310
лева и след това още веднъж на 330 лева. Те са убедени, че трябва да се увеличат всички пенсии по старата
методология, включваща и инфлацията и средния осигурителен доход и настояват правителството да си изпълни
обещанието за увеличението за вдовишките добавки.
От КНСБ предлагат няколко мерки, които според тях могат да доведат до повече приходи в бюджета. Те за пореден път
настояват за криминализирането на неплащането на осигурителни вноски, което според тях ще доведе до допълнителни
150-200 милиона лева за бюджета. От синдиката искат и да се дадат дознателски функции на НАП, да се ограничи
плащането в брой до 5000 лева и всички заплати на работещите във фирми над 50 души да се плащат по банков път. Те
предлагат през 2013 година максималният осигурителен доход да е не 2200 лева, както предлага правителството, а 2500
лева.
С тези мерки според тях може да се съберат около 400 и 500 милиона лева, които да стигнат за увеличение на пенсиите
от 1 януари с 10%, за което според тях трябват 130-140 милиона лева, както и за увеличаване на обезщетението за
майчинството, за което са нужни между 15 и 25 милиона лева и за увеличението на обезщетението за безработица, за
което трябват 35 милиона лева.
Около 100 милиона лева трябват за увеличаване на единния разходен стандарт в училищното образование с 15%, нужни
да пари и за увеличени на разходите в още няколко сектора, коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров.
Синдикатът иска увеличение на заложения в бюджета дефицит с няколко десети, като според техните сметки всяка
десета увеличение означава допълнителни разходи от над 80 милиона лева.
Заплатите на учителите трябват да бъдат вдигнати с не по-малко от 10%, а единният разходен стандарт трябва да се
вдигне с 15%, а не само с 5%, категорична е Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители.
mediapool.bg
√ Умря идеята за различни минимални заплати според региона
http://www.mediapool.bg/%D1%83%D0%BC%D1%80%D1%8F-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%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-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0-news198189.html
Няма да има различни минимални работни заплати според региона в страната. Вицепремиерът и министър на
финансите Симеон Дянков е обявил на заседанието на Тристранния съвет във вторник, че се отказва от идеята, която
самият той съобщи преди седмица и я обяви за родена от бизнеса.
Тристранката се събра, за да обсъди проектобюджета за следващата година, който е планирано да бъде приет от
Министерския съвет в сряда.
За хода назад на вицепремиера съобщи президентът на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев пред журналисти.
Различното минимално заплащане според региона, което, според авторите на идеята, трябва да съживи силно
изостаналите икономически райони, бе посрещнато сдържано от синдикатите, чясто от икономистите го приветстваха, а

синдикатите го отхвърлиха. От опозицията в парламента допуснаха, че то е и противоконституционно, защото
диференцира работещите по признака местоживеене, а не по полаган труд.
Други две идеи, обявени от Тренчев за "екзотични" - облагането с данък на пенсиите и на лихвите по депозитите, трябва
да бъдат забравени, каза още Тренчев.
Преди заседанието представите на работодателите и на синдикатите демонстрираха, че са скептични към
проектобюджета и не приемат твърде оптимистичните разчети за приходите и заложения ръст от 1.9% на брутния
вътрешен продукт. От синдикатите смятат, че има възможност да се увеличи разходната част с вдигането на доходите и
на други категории работещи извън посочените в разчетите.
И работодатели, и синдикати поискаха да бъде заложен буфер в бюджета с оглед на евентуални негативни
икономически процеси извън страната.
"За бизнеса бюджетът за следващата година ще е напрегнат, с надценени приходи и без буфери, ако кризата се
задълбочи", коментира преди заседанието председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев.
"Основният риск, според нас, е напрегнатата приходна част. Има вероятност тази прогноза за ръст от 1.9% на БВП да се
окаже прекалено оптимистична. Това, което нашите компании предвиждат, планират, прогнозират за следващата
година, е много по-малък ръст, ако изобщо такъв има.
Лидерът на КНСБ Пламен Димитров поиска дознателски функции за служителите на НАП, ограничаване на кешовите
разплащания до пет хиляди лева, криминализиране неплащането на осигуровки и заплати през банкови карти за
предприятията с над 50 души персонал, което може да вкара допълнително 400 милиона лева като приходи в бюджета и
това да финансира по-големи разходи.
От Българската стопанска камара БСК разпространиха становище, с което изразяват подкрепа на "съхраняването
фискална и монетарна стабилност в рамките на валутния борд и по-високата прозрачност на разходите".
От камарата обаче поставят под съмнение "оптимистичният ръст" от 1.9% на БВП и значителното завишаване на
приходите.
От името на "Подкрепа" Константин Тренчев посочи пред журналистите още, синдикатът остро възразява срещу
замразяването на обезщетението при майчинство в условията на демографска криза.
"Много остро поставихме въпроса да продължи реформата в пенсионната система и специално да се преразгледа
вторият стълб", каза Тренчев. По думите му това е необходимо, тъй като "парите, които се внасят, намаляват, а
възнагражденията на началниците, които ги управляват, се увеличават".
От конфедерацията са изразили остра позиция по отношение на БАН, за която не е осигурено допълнително
финансиране за заплати от 11 млн. лева. Според Тренчев БАН има институти, които трябва да претърпят промени, но и
такива като институтите по микробиология и този за слънчевите технологии, за които трябва да бъде осигурено
допълнително финансиране.
vesti.bg
√ Бизнесът ще попълва само две платежни
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5193311
През следващата година фирмите вече ще плащат данъци и осигуровки с едно платежно нареждане и ще попълват
второ заради вноските по задължителното допълнително пенсионно осигуряване, стана ясно след заседанието на НСТС,
предаде репортер на БГНЕС.
Така всички плащания от бизнеса към държавата ще стават само с две платежи нареждания - с едното фирмата ще
плаща всички свои задължения към бюджета, а с второто ще внася вноските към частните пенсионни фондове. КТ
"Подкрепа" пък са предложили във второто платежно да бъдат събрани всички осигурителни плащания, а не само тези
по допълнителното задължително пенсионно осигуряване. "Няма проблем в едно платежно да са вноските по ДОО и по
здравното осигуряване и всички други", смята вицепрезидентът на синдиката Димитър Манолов.
След края на днешното заседание на тристранката, стана ясно, че през 2013 година ще се изпълни едно старо искане на
бизнеса – да се намали наказателната лихва за просрочени осигурителните вноски. Сега тя е основният лихвен процент
плюс 20%, а от следващата година ще стане основният лихвен процент плюс 10%, такава, каквато е и лихвата при
просрочени данъчни задължения.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев също коментира факта, че системата
на образованието не е финансирана достатъчно, докато системата на сигурността е префинансирана. На заседанието на
НСТС социалните партньори са били информирани, че заплатите на военните ще бъдат увеличени с 9%, докато не е
сигурно дали действително ще се стигне до увеличение на заплатите на учителите с 5%.
√ Синдикати и работодатели притеснени за приходите през 2013 година
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5192232
Синдикатите и работодателите са притеснени за приходите през следващата година, предаде репортер на БГНЕС.
"Основният риск според нас е в напрегната приходна част на бюджета, нашата прогноза е за по-малък икономически
ръст през следващата година", коментира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил
Велев, който участва в заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).

"Задържането на разходите ще доведе най-вероятно и до намаляване на инвестициите и задържане на ДДС, затова
според нас трябва да се предвиди резерв в бюджета при един по-неблагоприятен сценарии", допълни той.
АИКБ е против работодателите да продължат да плащат първите три дни от болничните, тъй като те нямат инструмент, с
който да ограничат мнимите болни. Много често по време на събирането на реколтата плъзват епидемии, а
работодателите плащат тези пари, коментира още Велев. АИКБ не подкрепя увеличението на минималната работна
заплата от 1 януари на 310 лева.
Притеснения в тази връзка имат и от БСК, които не подкрепят тази идея и настояват това да се случи само след оценка на
въздействието, както на това увеличение, така и на предишното от 270 на 290 лева. БСК също поставя под съмнение
заложеният оптимистичен ръст на БВП от 1.9% в реално изражение, както и значително завишените според тях на общи
бюджетни приход.
От КТ "Подкрепа" също имат притеснения за изпълнението на приходната част. "Парите трябва да дойдат от една
работеща икономика, а впечатлението, което имаме е, че тя не работи особено добре. Трябва да си отговорим на
въпроса защо икономиката не работи добре. Потреблението трябва да дойде от по-добри доходи. Увеличението на
доходите е стъпка в правилната посока, но тя не е достатъчна", отбеляза президентът на КТ "Подкрепа" Константин
Тренчев.
От синдиката искат минималната работна заплата през следващата година да се увеличи на два пъти- веднъж на 310
лева и след това още веднъж на 330 лева. Те са убедени, че трябва да се увеличат всички пенсии по старата
методология, включваща и инфлацията и средния осигурителен доход и настояват правителството да си изпълни
обещанието за увеличението за вдовишките добавки.
От КНСБ предлагат няколко мерки, които според тях могат да доведат до повече приходи в бюджета. Те за пореден път
настояват за криминализирането на неплащането на осигурителни вноски, което според тях ще доведе до допълнителни
150-200 милиона лева за бюджета. От синдиката искат и да се дадат дознателски функции на НАП, да се ограничи
плащането в брой до 5000 лева и всички заплати на работещите във фирми над 50 души да се плащат по банков път. Те
предлагат през 2013 година максималният осигурителен доход да е не 2200 лева, както предлага правителството, а 2500
лева.
С тези мерки според тях може да се съберат около 400 и 500 милиона лева, които да стигнат за увеличение на пенсиите
от 1 януари с 10%, за което според тях трябват 130-140 милиона лева, както и за увеличаване на обезщетението за
майчинството, за което са нужни между 15 и 25 милиона лева и за увеличението на обезщетението за безработица, за
което трябват 35 милиона лева.
Около 100 милиона лева трябват за увеличаване на единния разходен стандарт в училищното образование с 15%, нужни
да пари и за увеличени на разходите в още няколко сектора, коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров.
Синдикатът иска увеличение на заложения в бюджета дефицит с няколко десети, като според техните сметки всяка
десета увеличение означава допълнителни разходи от над 80 милиона лева.
Заплатите на учителите трябват да бъдат вдигнати с не по-малко от 10%, а единният разходен стандарт трябва да се
вдигне с 15%, а не само с 5%, категорична е Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители.
√ Има шанс за коледни пари за пенсионерите
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5192311
"Ако върви така изпълнението на бюджета, смятам, че има шанс да има коледни плащания за пенсионерите", заяви
пред журналисти президентът на КНСБ Пламен Димитров след края на заседанието на Националния съвет за тристранно
сътрудничество (НСТС).
Според изчисленията на КНСБ ще са необходими 60 милиона лв. за коледни добавки за пенсионерите. Идеята е тези,
които получават минимална пенсия, да получат по 50 лева. Това ще е възможно, след като се види изпълнението на
приходите за първите девет месеца от годината.
"Имаме добри данни,
бюджетът се изпълнява със сериозно повишение на заложените приходи
и от там идва нашият оптимизъм, че ще се намерят нужните 60 милиона лева", обясни Пламен Димитров.
На днешното си заседание социално-икономическите партньори са се запознали с предложения проект на Закон
за държавния бюджет на България за 2013 г. и са направили своите предложения за корекции и промени, съобщи
пресслужбата на Министерския съвет.
В бюджета е предвидено увеличение средно с 9,3 процента на размера на пенсиите от 1 април 2013 г. и увеличаване
на единните разходни стандарти в средното образование с 5 процента. Предвидени са повече средства за култура,
здравеопазване, инфраструктура.
В хода на дискусиите е станало ясно, че в рамките на бюджетната процедура
ще бъдат обсъдени възможностите за осигуряване на допълнителни приходи и съответно за увеличаване на
разходната част на бюджета,
посочват от Министерския съвет.
Социално-икономическите партньори са обсъдили също и предложенията за промени в данъчното законодателство,
чиято цел е да се улесни плащането на данъчни задължения.
Имало е дискусия и по предложението за увеличаване на минималната работна заплата за страната от началото на
следващата година от 290 лв. на 310 лв.
Социално-икономическите партньори са подкрепили проектът на постановление на МС за определяне на нов, по-висок
размер на линията на бедността за следващата година, която ще достигне 241 лв.

Социално-икономическите партньори в НСТС са подкрепили предложенията за промени в четири наредби, които са
в съответствие с измененията на Закона за защита от дискриминация и Кодекса за социално осигуряване и въвеждат
изискванията на Директива 2010/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. за прилагане на принципа
на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица.
Изменения са били одобрени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Наредбата за осигурителните каси,
Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване и
Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и
морските лица.
Според Пламен Димитров са нужни
минимум 112 милиона лв., за да се увеличи единният разходен стандарт в средното образование с 15%, а не с 5%.
За университетите и БАН са необходими още 27-28 милиона лв., за да се покрият допълнителните плащания. За
образованието е нужен един пакет от около 140 милиона лева допълнително и те стоят на първо място като приоритет",
категоричен е Димитров.За пенсионерите има два варианта - или да се повишат пенсиите от 1 януари, за което трябват
още 134 млн. лв., или поне да има коледна добавка, добави той.
Президентът на КНСБ твърди, че финансовият министър Дянков е възприел три от предложенията на синдикатите за
намиране на допълнителни приходи за бюджета.
Според Симеон Дянков въвеждането на данъчно дознание може да доведе до допълнителни приходи от 200 млн. лв. на
годишна база.
Възприета е била идеята в брой да се правят само плащания до 5000 лв., от което може би ще има около 40 млн. лв.
допълнително в бюджета. Не е изчислен още ефектът от криминализирането на укриването на осигурителни вноски. По
наши разчети това ще доведе до още 200 милиона лева, но НАП ще направи тези дни разчети и преди да влезе бюджета
в парламента ще имаме готовност да чуем каква е експертната оценка за ефекта и от тази мярка", обясни още Пламен
Димитров.
"Основният риск според нас е в напрегната приходна част на бюджета,
нашата прогноза е за по-малък икономически ръст през следващата година", коментира пред журналисти още преди
заседанието председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев.
"Задържането на разходите ще доведе най-вероятно и до намаляване на инвестициите и задържане на ДДС, затова
според нас трябва да се предвиди резерв в бюджета при един по-неблагоприятен сценарии", допълни той.
АИКБ е против работодателите да продължат да плащат първите три дни от болничните, тъй като те нямат инструмент, с
който да ограничат мнимите болни.
Много често по време на събирането на реколтата плъзват епидемии, а работодателите плащат тези пари, коментира
още Велев.
АИКБ не подкрепя увеличението на минималната работна заплата от 1 януари на 310 лв.
Притеснения в тази връзка имат и от Българската стопанска камара (БСК), които не подкрепят тази идея и настояват това
да се случи само след оценка на въздействието, както на това увеличение, така и на предишното от 270 на 290 лв.
БСК също поставя под съмнение заложеният оптимистичен ръст на БВП от 1,9% в реално изражение, както и значително
завишените според тях общи бюджетни приходи.
От КТ "Подкрепа" също имат притеснения за изпълнението на приходната част
"Парите трябва да дойдат от една работеща икономика, а впечатлението, което имаме е, че тя не работи особено добре.
Трябва да си отговорим на въпроса защо икономиката не работи добре. Потреблението трябва да дойде от по-добри
доходи. Увеличението на доходите е стъпка в правилната посока, но тя не е достатъчна", отбеляза президентът на КТ
"Подкрепа" Константин Тренчев.
От синдиката искат минималната работна заплата през следващата година да се увеличи на два пъти - веднъж на 310 лв.
и след това още веднъж на 330 лв.
Те са убедени, че трябва да се увеличат всички пенсии по старата методология, включваща и инфлацията и средния
осигурителен доход и настояват правителството да си изпълни обещанието за увеличението за вдовишките добавки.
БНР
√ Работодатели и синдикати поискаха по-големи разходи и буфери в бюджета
http://bnr.bg/sites/horizont/Economics/Bulgaria/Pages/0910Bijet.aspx
Има възможност приходите да се увеличат и така да се финансират образованието, здавеопазването и социалната
сфера. Това е обявил министърът на финанситеСимеон Дянков пред социалните партньори на днешния Тристранен
съвет, съобщи лидерът на КНСБ Пламен Димитров.
Преди заседанието работодатели и синдикати изразиха резерви по предложенията за приходи през следващата година
и поискаха по-големи разходи и буфери в бюджет 2013.
За бизнеса бюджет 2013 ще е напрегнат, с надценени приходи и без буфери, ако кризата се задълбочи, обясни Васил
Велев от Асоциацията на индустриалния капитал:
Основният риск според нас е напрегнатата приходна част. Има вероятност тази прогноза за ръст от 1,9 на БВП да
се окаже прекалено оптимистична. Това, което нашите компании предвиждат, планират, прогнозират за
следващата година е много по-малък ръст, ако изобщо такъв има.
Янка Такева от Учителския синдикат на КНСБ поиска 10% върху заплатите на учителите, което ще струва 100 милиона
лева:

Участвам в Националния съвет отново да заявим нашето несъгласие с ниското увеличение на единния разходен
стандарт.
Пламен Димитров очерта няколко предложения на синдикатите, сред които дознателски функции за служителите на
НАП, ограничаване на кешовите разплащания до пет хиляди лева, криминализиране неплащането на осигуровки и
заплати през банкови карти за предприятията с над 50 души персонал, което може да вкара допълнително 400 милиона
лева като приходи в бюджета и това да финансира по-големи разходи:
От 130 до 140 милиона за пенсии от първи януари, около 25 милиона трябват, ако се приеме по-щедрият вариант
към майките на 270 се увеличи обезщетението, трябват около 15 милиона. Обезщетението за безработица минималният му вариант, вдигането до нива на 270 лева поне - това ще иска около 35 милиона допълнително.
Може би ще се наложи 0,1, 0,2, 0,3 процента дефицит, което за нас е съвсем постижимо и възможно и няма да
заплашва финансовата стабилност.
Финансовият министър Симеон Дянков възприема предложенията на КНСБ да се въведе дознанието в НАП, да се
криминализира непращането на осигуровки и касовите разплащания да се ограничат до 5 хиляди лева. След като се
направят необходимите разчети ще се определи какви допълнителни разходи ще се направят за социални нужди.
Константин Тренчев, лидер на КТ "Подкрепа", не споделя оптимизма на финансовия министър за приходите и смята, че
увеличението на доходите, което се предлага от правителството, няма да е достатъчно:
Макар че това увеличение ще отиде за потребление на продукти. Хората няма да ги похарчат по Бахамите.
Виждате, че има замразяване относно парите за децата, а един от компонентите да направим нещо по
демографския проблем е все пак да насърчим тази приятна, но за съжаление твърде скъпа на по-късен етап дейност
като правенето на деца.
novinite.bg
√ Синдикати и работодатели скептични за приходите в Бюджет 2013
http://novinite.bg/articles/21451/Sindikati-i-rabotodateli-skeptichni-za-prihodite-v-Byudjet-2013
Синдикатите и работодателите изразиха притеснение за приходите през 2013 г. по време на заседание на Националния
съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев посочи, че бизнесът прогнозира помалък икономически ръст през следващата година, и предупреди за риск от напрежение в приходната част на Бюджет
2013.
„Задържането на разходите ще доведе най-вероятно и до намаляване на инвестициите и задържане на ДДС, затова
според нас трябва да се предвиди резерв в бюджета при един по-неблагоприятен сценарий“, обясниВасил Велев,
цитиран от БГНЕС.
Асоциацията на индустриалния капитал в България е против работодателите да продължат да плащат първите три дни
от болничните, тъй като те нямат инструмент, с който да ограничат мнимите болни.
„Много често по време на събирането на реколтата плъзват епидемии, а работодателите плащат тези пари“, коментира
още Васил Велев.
Асоциацията не подкрепя и увеличението на минималната работна заплата от 1 януари на 310 лв.
Притеснения в тази връзка имат и членовете на Българската стопанска камара, които настояват това да се случи само
след оценка на въздействието както на това увеличение, така и на предишното от 270 на 290 лв.
БСК също поставя под съмнение заложения оптимистичен ръст на БВП от 1,9% в реално изражение, както и значително
завишените според тях общи бюджетни приходи.
От КТ „Подкрепа“ също имат притеснения за изпълнението на приходната част.
„Парите трябва да дойдат от една работеща икономика, а впечатлението, което имаме, е, че тя не работи особено
добре. Трябва да си отговорим на въпроса защо икономиката не работи добре. Потреблението трябва да дойде от подобри доходи. Увеличението на доходите е стъпка в правилната посока, но тя не е достатъчна“, отбеляза президентът на
синдиката Константин Тренчев.
От КТ „Подкрепа“ искат минималната работна заплата през следващата година да се увеличи на два пъти- веднъж на
310 лв., а след това още веднъж на 330 лв.
Синдикалистите са убедени, че трябва да се увеличат всички пенсии по старата методология, включваща и инфлацията,
и средния осигурителен доход и настояват правителството да си изпълни обещанието за увеличението на вдовишките
добавки.
От КНСБ предлагат няколко мерки, които според тях могат да доведат до повече приходи в бюджета.
Те за пореден път настояват за криминализирането на неплащането на осигурителни вноски, което според тях ще
доведе до допълнителни 150-200 млн. лв. за бюджета.
От синдиката искат и да се дадат дознателски функции на НАП, да се ограничи плащането в брой до 5000 лв. и всички
заплати на работещите във фирми над 50 души да се плащат по банков път.
КНСБ предлага през 2013 г. максималният осигурителен доход да е не 2200 лв., както предлага правителството, а 2500
лв.
С тези мерки според тях може да се съберат около 500 млн. лв., които да стигнат за увеличение на пенсиите от 1 януари
с 10%, за което според тях трябват 130-140 млн. лв., както и за увеличаване на обезщетението за майчинството, за което
са нужни между 15 и 25 млн. лв., и за увеличението на обезщетението за безработица, за което трябват 35 млн. лв.

„Около 100 млн. лв. са необходими за увеличаване на единния разходен стандарт в училищното образование с 15%,
нужни да пари и за увеличение на разходите в още няколко сектора“, коментира президентът наКНСБ Пламен
Димитров.
Синдикатът иска увеличение на заложения в бюджета дефицит с няколко десети, като според техните сметки всяка
десета увеличение означава допълнителни разходи от над 80 млн. лв.
„Заплатите на учителите трябват да бъдат вдигнати с не по-малко от 10%, а единният разходен стандарт трябва да се
вдигне с 15%, а не само с 5%“, категорична е Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители.
dir.bg
√ Дянков се бил отказал от шарените заплати
http://dnes.dir.bg/news.php?id=12163598
Финансовият министър Симеон Дянков заявил на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество,
че се отказва от идеята за различна минимална работна заплата по региони, съобщи лидерът на КТ "Подкрепа"
Константин Тренчев.
Икономически предложението е разумно, ще доведе до гъвкавост от гледна точка на икономическата ситуация в
отделните райони, обясни идеята миналата седмица Дянков.
Други две идеи, които Тренчев определи като екзотични и смята, че трябва да се забравят, са данъкът върху лихвите на
депозитите и облагането на пенсиите, предаде БТА.
Синдикатите и работодателите са притеснени за приходите през следващата година, но стоят на коренно
противоположни позиции за разходната му част, стана ясно на заседанието на тристранния съвет.
"Основният риск според нас е в напрегната приходна част на бюджета, нашата прогноза е за по-малък икономически
ръст през следващата година", коментира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ)
Васил Велев, цитиран от БГНЕС.
"Задържането на разходите ще доведе най-вероятно и до намаляване на инвестициите и задържане на ДДС, затова
според нас трябва да се предвиди резерв в бюджета при един по-неблагоприятен сценарии", допълни той.
АИКБ е против работодателите да продължат да плащат първите три дни от болничните, тъй като те нямат инструмент, с
който да ограничат мнимите болни. Много често по време на събирането на реколтата плъзват епидемии, а
работодателите плащат тези пари, коментира още Велев.
АИКБ не подкрепя увеличението на минималната работна заплата от януари на 310 лева.
БСК също не подкрепя увеличението на минималната заплата и настоява това да се случи само след оценка на
въздействието, както на това увеличение, така и на предишното от 270 на 290 лева. БСК също поставя под
съмнение заложения оптимистичен ръст на БВП от 1.9% в реално изражение, както и значително завишените според
тях общи бюджетни приходи.
По въпроса за приходите от КТ "Подкрепа" заявиха, че "парите трябва да дойдат от една работеща икономика, а
впечатлението, което имаме е, че тя не работи особено добре".
"Трябва да си отговорим на въпроса защо икономиката не работи добре. Потреблението трябва да дойде от по-добри
доходи. Увеличението на доходите е стъпка в правилната посока, но тя не е достатъчна", отбеляза Константин Тренчев.
От синдиката искат минималната работна заплата през следващата година да се увеличина два пъти - веднъж на 310
лева и след това още веднъж на 330 лева. Те са убедени, че трябва да се увеличат всички пенсии по старата
методология, включваща и инфлацията и средния осигурителен доход и настояват правителството да си изпълни
обещанието за увеличението за вдовишките добавки.
Тренчев съобщи още, че синдикатът е настоял парите за втора пенсия да се прехвърлят към НОИ и да се премахнат
универсалните и професионалните пенсионни фондове или т.нар. втори стълб на пенсионната система, предаде Дарик.
„Утре, когато стане време миньорите да вземат пенсии и като вземат по 50-60 лв., ще изскочат с тоягите. Затова имаме
конкретни предложения там да се помисли и парите да отидат в универсалния стълб. Разбира се, ще се наддаде
чудовищен вой, защото някой здраво лапа", коментира той.
От КНСБ предлагат няколко мерки, които според тях могат да доведат до повече приходи в бюджета.
Те за пореден път настояват за криминализирането на неплащането на осигурителни вноски, което според тях ще
доведе до допълнителни 150-200 милиона лева за бюджета. От синдиката искат и да се дадат дознателски функции на
НАП, да се ограничи плащането в брой до 5000 лева и всички заплати на работещите във фирми над 50 души да се
плащат по банков път. Те предлагат през 2013 година максималният осигурителен доход да е не 2200 лева, както
предлага правителството, а 2500 лева.
С тези мерки според тях може да се съберат около 400 и 500 милиона лева, които да стигнат за увеличение на пенсиите
от 1 януари с 10%, за което според тях трябват 130-140 милиона лева, както и за увеличаване на обезщетението за
майчинството, за което са нужни между 15 и 25 млн. лв. и за увеличението на обезщетението за безработица, за което
трябват 35 млн. лева. Около 100 милиона лева трябват за увеличаване на единния разходен стандарт в училищното
образование с 15%, нужни да пари и за увеличени на разходите в още няколко сектора, коментира президентът на КНСБ
Пламен Димитров.
Синдикатът иска увеличение на заложения в бюджета дефицит с няколко десети, като според техните сметки всяка
десета увеличение означава допълнителни разходи от над 80 милиона лева.
Заплатите на учителите трябват да бъдат вдигнати с не по-малко от 10%, а единният разходен стандарт трябва да се

вдигне с 15%, а не само с 5%, категорична е Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители.
От „Подкрепа" сигнализираха, че за БАН са необходими още 11 млн. лв., защото учените се пращат в неплатен отпуск
през зимата, за да се спестят пари от парно и заплати.
„Изобщо е крайно време да се разбере, че трудът не значи само труд с лопата, а значи и с глава", коментира Тренчев.
bnews.bg
√ Синдикати и бизнес не са оптимисти като Дянков
http://www.bnews.bg/article-60765
И тази година няма да се мине без люти спорове в Тристранката по време на обсъждането на бюджета за следващата
година. Още в началото на заседанието
синдикати и работодатели признаха, че за разлика от финансовия министър не са оптимисти.
Приходната част е силно надценена, коментира лидерът на КТ „Подкрепа” Константин Тренчев заложеното от Симеон
Дянков увеличение с 1,9 на сто на брутния вътрешен продукт. Той дори предупреди в аванс, че ако това бъде записано в
сметките за доходи и харчове в държавната хазна, може да се стигне до актуализация на бюджета по някое време.
Васил Велев, шеф на Асоциацията на индустриалния капитал, също определи като „напрегнат” бюджета, защото едва ли
ще дойдат толкова пари, на колкото разчитат управляващите.
Приходите идват от работеща икономика, но това, което виждат очите ми, не показва, че хората ще имат повече пари
да харчат повече догодина,
коментира Тренчев.
В същото време и двата синдиката настояват за по-голямо от предвиденото увелечие на заплати и пенсии.
Заради това КНСБ предлага четири мерки, които биха донесли около 200 милиона отгоре в хазната. Криминализирането
на неплащането на вноски, даването на дознателски функции на НАП, ограничаването на касовото плащане - ще удари
сивата икономика, мотивира идеите си лидерът на КНСБ Пламен Димитров.
Дянков направи разчетите така, че от 1 април да се увеличават всички пенсии, като средният ръст е малко над 9 на сто.
Най-ниската пенсия ще бъде 150 лева, а най-високата – 770 лева. Увеличение на майчинските и помощите за дете засега
не се предвиждат.
Пламен Димитров обаче настоява за:
„повишаването на пенсиите от 1 януари следващата година, повишаване на майчинските поне на 290 или 310 лева,
ако е възможно, за това трябват не много пари. Повишаване на минималното обезщетение за безработица на
съответното му – 60 процента от новата минимална заплата, което означава 9,30 лв. на ден".
Янка Такева, шеф на учителския синдикат към КНСБ също поиска скок на заплатите в просветата с 10 на сто, а не както
обеща министър Сергей Игнатов с 5 процента.
Очаква се социалните партньори да обсъдят и идеята за диференциране на работната заплата според регионите, която
за Дянков е разумна, но за синдикатите е „малоумна”.
econ.bg
√ Работодатели и синдикати - резервирани за Бюджет 2013
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-%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-2013_l.a_i.394552_at.1.html
Работодатели и синдикати изразиха резерви по предложенията за приходи през следващата година и поискаха поголеми разходи и буфери в Бюджет 2013. Това стана преди началото на заседанието на Националния съвет за
тристранно сътрудничество, на което беше обсъден проектът на бюджет за следващата година и бюджетът на
общественото осигуряване.
За бизнеса Бюджет 2013 ще е напрегнат, с надценени приходи и без буфери, ако кризата се задълбочи, обясни Васил
Велев от Асоциацията на индустриалния капитал. Той обясни: "Основният риск според нас е напрегнатата приходна
част. Има вероятност тази прогноза за ръст от 1,9 на БВП да се окаже прекалено оптимистична. Това, което
нашите компании предвиждат, планират, прогнозират за следващата година е много по-малък ръст, ако изобщо
такъв има".
Лидерът на КНСБ Пламен Димитров иска дознателски функции за служителите на Националната агенция за приходите
(НАП), ограничаване на кешовите разплащания до 5 хиляди лева, криминализиране неплащането на осигуровки и
заплати през банкови карти за предприятията с над 50 души персонал, което може да вкара допълнително 400 милиона
лева като приходи в бюджета и това да финансира по-големи разходи.
Константин Тренчев, лидер на КТ "Подкрепа", не споделя оптимизма на финансовия министър Симеон Дянков за
приходите и смята, че увеличението на доходите, което се предлага от правителството, няма да е достатъчно. Той
обясни: "Макар че това увеличение ще отиде за потребление на продукти. Хората няма да ги похарчат по
Бахамите. Виждате, че има замразяване относно парите за децата, а един от компонентите да направим нещо по
демографския проблем е все пак да насърчим тази приятна, но за съжаление твърде скъпа на по-късен етап дейност
като правенето на деца".

Тренчев настоя за увеличаване на минималната работна заплата още веднъж от 1 юни с още 20 лева, така че заедно с
януарското увеличение да стане 330 лева. По думите на синдикалния лдиер увеличаването на доходите, предвидено в
бюджета за следващата година, е стъпка в правилната посока, но тя не е достатъчна, информира Дарик радио.
Междувременно от Българската стопанска камара (БСК) смятат, че постигането на планираните данъчни и неданъчни
приходи ще бъде затруднено и поради няколко фактора:
 неизпълнение на антикризисните мерки в частта „подкрепа на фиска” - напр., създаване на регистър на обектите
държавна собственост и държавния поземлен фонд, съответните доходи от аренда и наем и др.
 влизане в сила от 2013г. на законодателство, натоварващо бизнеса – напр., допълнителни необходими десетки
милиони лева за издаване на банкови гаранции по новоприетия Закон за управление на отпадъците, закриване на
действащи предприятия и съкращаване на заетостта;
 продължаваща стагнация в редица сектори, насочени към вътрешното потребление и износа.
В писмо до вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков изпълнителният председател на БСК Божидар
Данев заявява, че не подкрепя дефицитното финансиране на вътрешното потребление (-1,3% от БВП по КФП),
нарастването на общият държавен дълг в края на 2013г. до около 18 % от БВП и увеличаването на преразпределителната
роля на държавата (разходите по КФП към БВП достигат 38,8% спрямо 38,4% през 2012г., доближавайки лимита от 40%)
не обслужват тези цели.
Бюджет 2013 година е изпълним при така подготвените параметри и настоящата икономическа ситуация. Това е
позицията на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), представена на извънредното заседание на
Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).
В документа се отчита още, че се разчита се основно на повишаване на вътрешното потребление, което ще доведе до
повече приходи от акцизи и ДДС. Основните рискове, които могат да допринесат за неизпълнение в приходната част, са
свързани с намаление на инвестициите и износа в резултат от влошаване на икономическа ситуация в Европа.
Относно проект на постановление на Министерския съвет за определяне на минималната работна заплата в страната за
2013 г. становището на БТПП е, че след последните две увеличения на МРЗ, по данни от НСИ, броят на безработните е
нараснал с над 67 хил. души (от 343 хил. през трето тримесечие на 2011 г. до 410 хил. през второ тримесечие на 2012 г.).
Повишаването на показателя през 2013 г. ще натовари бизнеса допълнително, което ще наложи предприемането на
мерки за неговото компенсиране.
Относно проект на постановление на Министерския съвет за актуализиране на размера на линията на бедност за
страната за 2013 г. палатата подкрепя проекта - от гледна точка на това, че линията за бедност е определена на база
приетата методика.
Едновременно с това организацията предлага изменение на методиката, от гледна точка на „раздалечаване” на линията
за бедност от минималната работна заплата, тъй като последната не е социална помощ, а престация за положен труд
(макар и нискоквалифициран).
news.bg
√ Бизнесът против увеличаването на минималната заплата
http://news.ibox.bg/news/id_1303333877
Срещу предложението за вдигане на минималната заплата от 290 на 310 лева и повече се обявиха работодателите,
непосредствено преди заседанието на Тристранния съвет.
Ако изобщо бъде увеличена минималната работна заплата, това да стане по сектори, настояват от Асоциацията на
индустриалния капитал в България.
Председателят на Асоциациията Васил Велев изрази и недоволството на работодателите от действащата система, те да
плащат първите 3 дни от болничните на служителите си.
Различават се позициите и на синдикатите за вдигането на минималната заплата. КНСБ искат тя да бъде повишена на
330 лева още от 1 януари догодина. Това потвърди Пламен Димитров.
Лидерът на КТ „Подкрепа" Константин Тренчев заяви, че „Подкрепа" също е за вдигане на минималната заплата на 330
лева, но на два пъти, като бъде повишена на 310 лева от 1 януари и след това допълнително от втората половина на
годината. Янка Такева настоя повишението на учителските заплати да бъде 10%, а не 5%.
Според резерви към проекта на Бюджет 2013 изказаха синдикалистите. Константин Тренчев е категоричен, че
приходната част на бюджета няма да издържи и че през втората половина на годината ще се наложи актуализация.
Пламен Димитров заяви, че според КНСБ би трябвало да се повиши бюджетния дефицит с 300 млн. лева. За повишаване
на приходите той посочи 4 мерки, които КНСБ предлага -криминализиране на укриването на осигуровки, НАП да
имадознателски функции, повишаване на максималния осигурителен доход на 2500 лева, а не на 2200, както е в
бюджета, и заплатите над 5000 лева да се превеждат по банков път, както и заплатите във фирми - с повече от 50 души
служители.
Ако тези мерки бъдат възприети, ще дойдат 400 млн. лева допълнителни приходи, което е достатъчно за повишаване
навсички пенсии с 10% още от 1 януари, подчерта Пламен Димитров.
Очаква се да бъде одобрен бюджета на ДОО и да бъде прието предложението за повишаване на минималната работна
заплата на 310 лева от 1 януари. Според предложенията пенсиите ще бъдат повишени от 1 април, но диференцирано, в
зависимост от това кой кога се е пенсионирал.

Средното увеличение ще е с 9,3%. Тези, които са се пенсионирали до 2009 година, ще получат повишение 9,8%, а
пенсиониралите се 2012 ще имат повишение 2,2%.Минималната пенсия ще бъде вдигната от 146 на 150 лева, а таванът
на пенсиите от 700 лева ще стане 770.
Максималният осигурителен доход от 2000 лева ще бъде повишен на 2200. Социалната пенсия за старост от 100 лева и
86 ст. ще бъде повишена на 110 лева. Средното повишение на осигурителните прагове е 3,3%. Средната пенсия сега е
271 лева и очакванията са 2013 година да стане 295 лева.
novini.bg
√ Лихвата за просрочени осигуровки пада
http://www.novini.bg/news/92552-%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0.html
От идната година наказателната лихва за просрочени осигуровки ще се намали. Сега тази лихва е 20 на сто плюс
Основния лихвен процент. От следващата година тази лихва ще се изравни с лихвата за просрочени данъчни
задължения, която е 10 на сто плюс Основния лихвен процент. Това стана ясно след края на Тристранката днес.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев съобщи, че на заседанието на
Тристранния съвет е взето решение наказателната лихва за просрочени осигуровки да бъде намалена и да е равна на
тази за просрочени данъчни задължения.
Социалните партньори единодушно са одобрили предлаганите промени в данъчните закони и въвеждането на единна
сметка, по която фирмите ще плащат задълженията си към бюджета с изключение на задълженията към
професионалните и универсалните пенсионни фондове.
profit.bg
√ Улесняват плащането на данъци и осигуровки за бизнеса
http://profit.bg/news/Ulesnyavat-plashtaneto-na-danutsi-i-osigurovki-za-biznesa//nid-96625.html
Наказателната лихва за забавени осигуровки да бъде основният лихвен процент плюс надбавка от 10%. Около това са се
обединили социалните партньори по време на заседанието на тристранния съвет. В момента наказателната лихва е
основният лихвен процент плюс надбавка от 20 на сто.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев съобщи, че тристранният съвет е одобрил идеята
за единна сметка, с която бизнесът да плаща всички пари към държавата - данъци и осигуровки, като това ще бъде с
едно нареждане.
Единствено вноските към втория стълб на пенсионната система ще бъдат в друга сметка, като целта е да не се бавят
толкова много преводите към пенсионните фондове, съобщава Дарик.
Така бизнесът ще плаща с две нареждания месечно, а не с много, както е в момента.
Васил Велев беше категоричен, че идеята на КТ "Подкрепа" да бъде премахнат вторият стълб не може да бъде решена
на коляно, още повече, че има споразумение от 2016 г. вноската по втория стълб да стане 7%, а не както е 5% в момента.
dariknews.bg
√ Наказателната лихва за просрочени осигуровки ще бъде намалена
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=975802
Наказателната лихва за забавени осигуровки да бъде основният лихвен процент плюс надбавка от 10%. Около това са се
обединили социалните партньори по време на заседанието на тристранния съвет. В момента наказателната лихва е
основният лихвен процент плюс надбавка от 20 на сто.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев съобщи, че тристранният съвет е одобрил идеята
за единна сметка, с която бизнесът да плаща всички пари към държавата - данъци и осигуровки, като това ще бъде с
едно нареждане.
Единствено вноските към втория стълб на пенсионната система ще бъдат в друга сметка, като целта е да не се бавят
толкова много преводите към пенсионните фондове.
Така бизнесът ще плаща с две нареждания месечно, а не с много, както е в момента.
Васил Велев беше категоричен, че идеята на КТ "Подкрепа" да бъде премахнат вторият стълб не може да бъде решена
на коляно, още повече, че има споразумение от 2016 г. вноската по втория стълб да стане 7%, а не както е 5% в момента.
dnevnik.bg
√ Наказателната лихва за просрочени осигуровки ще бъде намалена
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2012/10/09/1922726_nakazatelnata_lihva_za_prosrocheni_osigurovki_shte
От идната година наказателната лихва за просрочени осигуровки ще се намали, предаде БНР. Сега тази лихва е 20 на сто,
плюс основния лихвен процент. От следващата година тази лихва ще се изравни с лихвата за просрочени данъчни
задължения, която е 10 на сто, плюс основния лихвен процент.

Решението е било взето на заседанието на Тристранния съвет, съобщи след него председателят на Асоциацията на
индустриалния капитал в България Васил Велев. Социалните партньори единодушно са одобрили предлаганите
промени в данъчните закони и въвеждането на единна сметка, по която фирмите ще плащат задълженията си към
бюджета, с изключение на задълженията за професионалните и универсалните пенсионни фондове. Фирмите ща плащат
данъци и осигуровки с едно платежно нареждане и ще попълват второ за пенсионните фондове.
Има идея да се увеличат майчинските до 270-290 лв., съобщи Пламен Димитров от КНСБ. Министър Дянков е съгласен
да има по-големи приходи в бюджета. Ще се търсят и средства за образованието, за да се вдигнат делегираните
бюджети.
money.bg
√ Дянков даде заден за различните минимални заплата, вдигат максималния осигурителен доход
http://money.bg/news/id_1077068422
Срещу предложението за вдигане на минималната заплата от 290 на 310 лева и повече се обявиха работодателите,
непосредствено преди заседанието на Тристранния съвет.
Ако изобщо бъде увеличена минималната работна заплата, това да стане по сектори, настояват от Асоциацията на
индустриалния капитал в България, предаде репортер на News.bg.
Председателят на Асоциациията Васил Велев изрази и недоволството на работодателите от действащата система, те да
плащат първите 3 дни от болничните на служителите си.
Различават се позициите и на синдикатите за вдигането на минималната заплата. КНСБ искат тя да бъде повишена на
330 лева още от 1 януари догодина. Това потвърди Пламен Димитров.
Лидерът на КТ „Подкрепа" Константин Тренчев заяви, че „Подкрепа" също е за вдигане на минималната заплата на 330
лева, но на два пъти, като бъде повишена на 310 лева от 1 януари и след това допълнително от втората половина на
годината.
По думите на Тренчев вицепремиерът и финансов министър Симеон Дянков се е отказал от намерението си да определи
различен размер на минималната заплата в зависимост от областите на страната
Янка Такева настоя повишението на учителските заплати да бъде 10%, а не 5%.
Според резерви към проекта на Бюджет 2013 изказаха синдикалистите. Константин Тренчев е категоричен, че
приходната част на бюджета няма да издържи и че през втората половина на годината ще се наложи актуализация.
Пламен Димитров заяви, че според КНСБ би трябвало да се повиши бюджетния дефицит с 300 млн. лева. За повишаване
на приходите той посочи 4 мерки, които КНСБ предлага - криминализиране на укриването на осигуровки, НАП да има
дознателски функции, повишаване на максималния осигурителен доход на 2500 лева, а не на 2200, както е в бюджета, и
заплатите над 5000 лева да се превеждат по банков път, както и заплатите във фирми - с повече от 50 души служители.
Ако тези мерки бъдат възприети, ще дойдат 400 млн. лева допълнителни приходи, което е достатъчно за повишаване на
всички пенсии с 10% още от 1 януари, подчерта Пламен Димитров.
Очаква се да бъде одобрен бюджета на ДОО и да бъде прието предложението за повишаване на минималната работна
заплата на 310 лева от 1 януари. Според предложенията пенсиите ще бъдат повишени от 1 април, но диференцирано, в
зависимост от това кой кога се е пенсионирал.
Средното увеличение ще е с 9,3%. Тези, които са се пенсионирали до 2009 година, ще получат повишение 9,8%, а
пенсиониралите се 2012 ще имат повишение 2,2%. Минималната пенсия ще бъде вдигната от 146 на 150 лева, а таванът
на пенсиите от 700 лева ще стане 770.
Максималният осигурителен доход от 2000 лева ще бъде повишен на 2200. Социалната пенсия за старост от 100 лева и
86 ст. ще бъде повишена на 110 лева. Средното повишение на осигурителните прагове е 3,3%. Средната пенсия сега е
271 лева и очакванията са 2013 година да стане 295 лева.
bbt.tv
√ Синдикати, работодатели и правителство обсъждат бюджет 2013г.
http://www.bbt.tv/news/17846_sindikati_rabotodateli_i_pravitelstvo_obsajdat_biudjet_2013g/
Очакват се горещи дебати за увеличението на пенсиите и минималната работна заплата.
Бюджетът за следващата година ще обсъдят синдикати и работодатели с правителството. Очакват се горещи дебати за
увеличението на пенсиите и минималната работна заплата. Правителството предлага пенсиите да се увеличат средно с
9,8 процента. Скокът ще е различен и ще зависи от годината на пенсиониране. Най-голямо увеличение ще получат
хората, които са се пенсионирали до 2009-та година. Синдикатите са против диференцирано увеличение. Те настояват
пенсиите да скочат с 10 процента за всички възрастни още от първи януари. От КНСБ са изчислили, че за целта
правителството трябва да увеличи бюджетния дефицит от 1.3 на 1.7 процента и да затегне контрола по събирането на
данъци и осигуровки. Мерките ще да осигурят около 900 милиона лева. С тях може да се увеличат майчинските и
обезщетенията за безработица. Работодателите смятат, че бюджетният дефицит не трябва да се променя, Мотивите –
ако приходите в хазната са по-малко от предвиденото държавата може да забави плащанията към фирмите. Бизнесът не
подкрепя и идеята на синдикатите минималната работна заплата да се увеличи на 330 вместо заложените в бюджета
310 лева. Част от работодателите не подкрепят и идеята за различна минимална заплата. От Асоциацията на

индустриалния капитал смятат, че по подобие на минималните осигурителни прагове може да се въведе и минимална
заплата за различните браншове.
novinite.bg
√ Тристранният съвет обсъжда Бюджет 2013
http://novinite.bg/articles/21377/Tristranniyat-savet-obsajda-Byudjet-2013
Бюджет 2013 ще бъде обсъден от Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) във вторник.
Партньорите ще обсъдят още промените в Закона за държавното обществено осигуряване и в Закона за ДДС.
Очаква се социалните партньори да обсъдят и идеята за диференциране на работната заплата според регионите,
предаде Дарик радио.
Увеличение на минималната работна заплата с 20 лева до 310 лева и на максималния осигурителен праг с 10 на сто – до
2 200 лева, се предвижда да има от 1 януари.
Това са част от текстовете, които се очаква социалните партньори да обсъдят.
Финансовият министър Симеон Дянков се обяви и за въвеждане на различни нива на минималната работна заплата
според региона на местоживеене, макар и авторството на идеята да идва от тристранния съвет.
„Аз смятам, че тя е разумна идея, защото дава възможност за една гъвкавост от гледна точка на това каква е
икономическата ситуация в отделните райони", заяви Дянков.
Синдикатите се обявиха против идеята, а част от работодателските асоциации я защитиха.
Асоциацията на индустриалния капитал пък я вижда в модел не според местоживеенето, а според икономическите
дейности.
„Винаги сме питали защо, ако синдикати и работодатели са се договорили, че за този труд 290 лева като долна граница е
добре, някой административно им казва, че няма да е 290 лева, а примерно ще е 310 лв.", каза Васил Велев,
председател на Асоциацията.
От 1 април се увеличават всички пенсии, като средният ръст е малко над 9 на сто. Най-ниската пенсия ще бъде 150 лева,
а най-високата – 770 лева. Увеличение на майчинските и помощите за дете засега не се предвиждат.
Лидерът на КНСБ Пламен Димитров обаче настоява за: „повишаването на пенсиите от 1 януари следващата година,
повишаване на майчинските поне на 290 или 310 лева, ако е възможно, за това трябват не много пари. Повишаване на
минималното обезщетение за безработица на съответното му – 60 процента от новата минимална заплата, което
означава 9.30 лв. на ден".
За догодина финансовото министерство предвижда икономически растеж от 1.9 на сто, което, според повечето
работодатели и синдикати, е необосновано оптимистична прогноза.
Дефицитът ще бъде 1.1 млрд. лева или 1.3 на сто от БВП, а инфлацията 3.4 на сто.
novglas.com
√ Дянков би отбой за регионалните заплати
http://www.novglas.com/bg/news/read/17564
Минимална работна заплата остава еднаква за цялата страна. Финансовият министър Сишмеон Дянков би отбой и се
отказа от безумната идея за минимална заплата по региони. Догодина намалява наказателната лихва за закъсняло
плащане на осигуровки. Това са част от постигнатите днес споразумения между държавата, работодателите и
синдикатите.
След заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество стана ясно, че ще се търсят варианти за
увеличаване на парите за няколко сфери. Шанс да получат повече имали дори пенсионерите и майките.
Пенсионерите може да получат коледни добавки. Тази новина нито беше потвърдена, нито отречена от Министерството
на финансите след днешното заседание на социалните партньори. Според синдикатите обаче шансът бил значителен.
„Тук има вариантност - или 134 милиона за пенсии от 1 януари на 10 % или поне коледна добавка в тазгодишния
бюджет. Има добри данни, бюджетът се преизпълнява сериозно,” каза лидерът на КНСБ Пламен Димитров.
Обсъжданият размер на коледните добавки, засега от 20 до 50 лева, няма да е еднакъв за всички.
Няколко са мерките, които синдикати, работодатели и правителство са обсъждали днес за увеличаване на приходите в
бюджета. Едната е въвеждане на данъчно дознание - това можело да донесе до 200 милиона, ограничаване на
разплащанията в брой до 5 хил. и криминализиране на неплащането на социални вноски. Обсъждано е било
включително вътрешно преразпределение на средства от сектор сигурност към образование, култура и здравеопазване.
„Сравнявайки със средния процент за ЕС като съотношение на средства за финансиране към дадена област се оказва, че
при нас системата на сигурността е префинансирана, докато системата на образование е недофинансирана,” коментира
Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в Българи.
„Ако има допълнителни приходи, след образованието и културата идва ред на майките или увеличение на
обезщетението за безработица. Майките имат шанс според мен, тъй като става дума за 15 млн. за увеличение на 270
лева, поне,” каза Пламен Димитров.
Наказателната лихва за закъсняло плащане на осигуровки се изравнява с наказанието за забавени данъци и стана
основния лихвен процент на БНБ плюс 10 процентни пункта.
Не е изключено страната ни да въведе данък върху финансовите транзакции - решението ще бъде взето до края на
годината. Такава промяна би вкарала в бюджета 180 милиона.

Минималната работна заплата остава в еднакъв размер за цялата страна. Министърът на финансите Симеон Дянков се
отказа от идеята си минималните доходи да са различни в отделните региони на страната, стана ясно по време на
заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Преди дни финансовият министърСимеон Дянков изрази подкрепа за предложението за определяне на минимална
заплата за различните райони на страната - идея, дошла според него от синдикатите. Те от своя страна се обявиха против
този вариант и обвиниха министъра в неправилна интерпретация на друга тяхна идея - за отделни минимални
възнаграждения на според различните отрасли.
Цял следобед социалните партньори обсъждаха Бюджет 2013. Както вече е известно, пенсиите ще се повишат от април
следващата година. Минималната става 150 лева, а максималната 770. Увеличението е в размер на 9%.
Минималната работна заплата в страната става 310 лева. Досега тя беше 190 лв. Друга важна промяна е повишаването
на максималния осигурителен доход от 2 000 на 2 200 лева.
В началото на заседанието бизнесът оцени заложения в бюджета ръст на брутния вътрешен продукт като нереален, а
разходите - като рискови за икономиката. Настоя да бъдат заложени по-големи буфери срещу евентуални шокове
догодина.
От „Подкрепа” поискаха минималната заплата да скочи и през лятото до 330 лева, а според КНСБ трябва да стане 330
още през януари. Работодателите са против увеличението изобщо. Синдикатите пък се обявиха срещу замразяването на
обезщетенията и помощите при бременност и раждане на дете.
inews.bg
√ Дянков се отказа от идеята за различна минимална заплата по региони
http://inews.bg/%D0%94%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8_l.g_i.228035_sogi.662645.html
Симеон Дянков е заявил на днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), че се
отказва от идеята за различна минимална работна заплата по региони. Новината съобщи пред журналисти президентът
на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев, информира БТА.
По-рано днес (9 октомври) от синдиката заявиха, че няма да приемат въвеждането на данъчно облагане на пенсиите и
на лихвите по депозитите в банките, евентуални посегателства върху "Сребърния фонд", въвеждането на минимални
заплати по региони и "други подобни необмислени и вредни за доходите на хората идеи".
Правилната и разумна позиция, която е меродавна в голяма част от европейските страни, е формирането на
минималната работна заплата да става не според региона на местоживеене, а на базата на отрасли, или браншове,
които да определят минималното възнаграждение за съответния бранш. Това заяви междувременно в студиото на
Дарик радио председателят на регионалната структура на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в
България (КРИБ) в Хасково Стефан Димитров.
Идеята за минимална заплата по региони е трудно изпълнима технически поради различни причини. Това каза отново
по-рано днес заместник-председателят на Българската стопанска камара (БСК) Камен Колев. По думите му подобен
подход би довел до някои нелогичности при определянето на размера на минималното трудово възнаграждение.
Според него секторен подход би бил по-правилен.
Други две предложения, които той определи като екзотични и смята, че трябва да се забравят, са данъкът върху лихвите
на депозитите и облагането на пенсиите. Тренчев отново припомни, че синдикатът остро възразява срещу
замразяването на обезщетението при майчинство в условията на демографска криза. Много остро поставихме въпроса
да продължи реформата в пенсионната система и специално да се преразгледа вторият стълб, каза синдикалният лидер.
Според него вторият пенсионен стълб е система, която Международната организация на труда е преценила за
неефективна и от която са се отказали редица страни, а само България упорства да го направи.
От конфедерацията са изразили остра позиция по отношение на БАН, за която не е осигурено допълнително
финансиране за заплати от 11 млн. лв.
Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Класа
√ МВФ: Безработицата в България ще достигне 11,5% през 2012-та
http://www.klassa.bg/news/Read/article/213095_%D0%9C%D0%92%D0%A4%3A+%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0
%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B2+%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%
D1%80%D0%B8%D1%8F+%D1%89%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B5+11%2C5%2
5++%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7+2012-%D1%82%D0%B0
МВФ прогнозира, че безработицата в България за тази година ще бъде 11,5%, а за 2013 г. 11%. По-рано от организацията
обявиха, че безработицата у нас се очаква да бъде 12,5%. Икономическият растеж на България за 2012 г. ще бъде 1% от
брутния вътрешен продукт (БВП) на страната. Това се казва в прогнозата на Международния валутен фонд (МВФ) в
публикуван във вторник доклад за перспективите на световната икономика. За следващата година - 2013 -та,

икономиката ни ще нарасне с 1,5%.
Същевременно Райфайзенбанк повиши прогнозата си за БВП на България с 0,5% до 1,5% в края на 2012 година.
Като цяло за нашия регион – Развиваща се Европа (Emerging Europe) икономическият растеж през 2012 г. ще е 2%, а този
през следващата – 2,6% от БВП, са очакванията на МВФ.
Оздравяването на световната икономика се забавя. Причината за това се оказва фактът, че политиките на правителствата
не са успели да възстановят икономическото доверие. Това е изводът от доклада на международната организация.
Световната икономика ще отчете 3,3% ръст през тази година. За следващата организацията снижи прогнозата си за
глобалния растеж на 3.6%. Освен това очакванията са за по-голяма рецесия в еврозоната през 2012 г.
Като цяло за нашия регион – Развиваща се Европа (Emerging Europe) икономическият растеж през 2012 г. ще е 2%, а този
през следващата – 2,6% от БВПса очакванията на МВФ.
Оздравяването на световната икономика се забавя. Причината за това се оказва фактът, че политиките на правителствата
не са успели да възстановят икономическото доверие. Това е изводът от доклада на международната организация.
Световната икономика ще отчете 3,3% ръст през тази година. За следващата организацията снижи прогнозата си за
глобалния растеж на 3.6%. Освен това очакванията са за по-голяма рецесия в еврозоната през 2012 г.
Вестник Капитал daily
√ МВФ вещае мрачно бъдеще за световната икономика
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/2012/10/09/1922211_mvf_veshtae_mrachno_budeshte_za_svetovnata_ikonomik
a/
Провалът на опитите на политиците в САЩ и Европа да се справят с фискалните си неволи заплашват допълнително и
без това бавното и неравно глобално икономическо възстановяване, предупреждава Международният валутен фонд
(МВФ) в новия си доклад за световните икономически перспективи.
Освен, че понижава прогнозите си за икономическия растеж през следващата година, в доклада си МВФ дава аргументи
на критиците на политиката на строги икономии със заключението, че правителствата значително са подценили щетите,
нанесени на растежа от увеличените данъци и орязването на разходите.
Надолу, надолу
Според октомврийската прогноза на фонда, през 2013 г. световната икономика ще нарасне с 3.6%, вместо с 3.9%,
посочени в предишния доклад от юли. Дори и понижената прогноза, предполага, че Конгресът на САЩ ще предприеме
мерки, за да се избегне т. нар. "фискална пропаст" - изтичането на редица данъчни облекчения и въвеждането на
автоматични бюджетни съкращения в началото на следващата година. МВФ разчита и на това, че европейските
правителства ще следват плана на Европейската централна банка за изкупуване на държавен дълг, който предполага
икономически реформи и по-тясна интеграция във валутния съюз.
"Основният въпрос сега е дали глобалната икономика преживява поредна турболенция по пътя на възстановяването,
който се очакваше да е бавен и неравен, или текущото забавяне е по-трайна тенденция. Отговорът зависи от това дали
европейските и щатските политици могат активно да действат за справяне с основните краткосрочни икономически
предизвикателства", отбелязва МВФ в доклада си.
Още икономическа несигурност
Според фонда икономическата несигурност ще продължи да тежи на производството както в развитите, така и в
нововъзникващите икономики, макар експертите да остават оптимистично настроени за перспективите пред Китай.
Прогнозата за ръста на най-голямата азиатска икономика за тази и следващата година е понижена с по 0.2% до
съответно 7.8 и 8.2 на сто, но МВФ вярва, че Китай и останалите страни в региона ще постигнат "меко приземяване".
Според фонда за поддържането на растежа ще спомогнат скорошните решения за облекчаване на паричната политика.
Далеч по-негативни са очакванията за еврозоната, като МВФ вече очаква икономиката на региона да се свие с 0.4,
вместо с 0.3% през 2012 г., и да постигне минимален ръст от 0.2% догодина, вместо предишната прогноза за 0.7 на сто.
Една от най-тежките ревизии в региона претърпява икономиката на Великобритания, като МВФ очаква да отчете свиване
с 0.4%, вместо ръст от 0.2 процента.
По отношение на България МВФ подобрява леко прогнозата си за растежа през 2012 от 0.8% на 1%, а за 2013 г.
очакваното повишение на БВП остава 1.5%. Това е по-нисък процент от очакванията на правителството, което заложи в
бюджета ръст то 1.9% догодина.
Повече щети от бюджетните съкращения
МВФ посочва, че според новите анализи очакванията на правителствата за компромис между фискалната консолидация
и растежа са били твърде оптимистични и бюджетните съкращения ще нанесат повече щети на възстановяването,
отколкото се е очаквало.
Главният икономист на МВФ Оливие Бланшар отбелязва пред Financial times, че новите анализи са повлияли на
предписанията на фонда към страните, изпълняващи програми на фонда. Той цитира скорошното увеличаване на
целевия дефицит на Португалия за 2013 г. от 3 на 4.5 процента, заявявайки, че "щом в случая е правилно, трябва да сме
готови да коригираме заложените фискални цели".
"Намираме се в период, в който много страни са в ликвиден капан и паричната политика е много по-ограничена,
отколкото в нормални условия", заявява още той и добавя, че Испания и Италия трябва да получат помощ под формата
на директна рекапитализация на банките и намаляване на разходите по задълженията им.
В доклада си МВФ подчертава, че е важно стартиралият в понеделник Европейски стабилизационен механизъм –
постоянният спасителен фонд на еврозоната, да бъде приведен в действие възможно най-скоро и да започне да

инжектира капитал директно в затруднените банки от периферията на валутния съюз. Средствата за друга основна
задача – понижаване на доходността по облигациите на рисковите държави могат да бъдат канализирани както през
ЕСМ, така и през все още действащия временен механиизъм – Европейския фонд за финансова стабилност.
МВФ също така изтъква, че на еврозоната е нужна по-силна интеграция по отношение на данъчните и разходни
политики, както и активизиране на процеса по изграждане на банков съюз. "ЕСМ трябва да се намеси в банковата
система и да оказва подкрепа на правителствата, докато политиците работят върху изграждането на истински
икономически и паричен съюз", заявяват от фонда. Новият спасителен фонд, чийто капацитет трябва да достигне 500
млрд. евро през 2014 г., ще може да отпуска кредити директно на правителствата, но и да изкупува държавни ценни
книжа, което ще спомогне за намаляването на разходите по задълженията на проблемни страни като Испания и Италия.
Няма надежда за Гърция
Гърция няма да изпълни петгодишните си цели за намаляване на дълга, договорени в замяна на спасителния пакет от
130 млрд. евро, според прогнозите на Международния валутен фонд. В доклада си фондът прогнозира, че дългът ще се
свие до 152.8% от БВП до 2017 г. в сравнение с договорените с МВФ и Европейския съюз 137.3%. "В Гърция има подълбока от очакваното рецесия и пропуски в прилагането на фискалните мерки отново ще затруднят постигането на
амбициозните цели за намаляване на дефицита", се казва в доклада.
√ Драги: Бюджетните съкращения нямат алтернатива
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/2012/10/09/1922424_dragi_bjudjetnite_sukrashteniia_niamat_alternativa/
Икономиката на еврозоната е изправена пред дълъг и стръмен път към възстановяването си и блокът продължава да
страда от кризата на доверие, заяви президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Марио Драги във вторник.
Според него обаче няма алтернатива на бюджетните съкращения, които МВФ определи като една от основните пречки
пред възстановяването в последния си доклад за световните икономически перспективи.
В свое изявление пред Европейския парламент Драги съща така каза, че новата програма на ЕЦБ за изкупуване на
облигации на затруднени държави като Испания ще гарантира избягването на "разрушителни сценарии" за 17 членния
валутен съюз. Централната банка одобри новата програма през миналия месец и оттогава пазарите следят за сигнали, че
Мадрид ще отправи официална молба за помощ, което ще предизвика намеса на пазарите на облигации.
Анализатори и политици се надяват, че това ще е началото на края на най-острата фаза на дълговата криза в Европа.
Драги обаче изтъква, че дори и с програмата на ЕЦБ, еврозоната е изправена пред тежки времена.
"Някои неща се подобриха през последните два-три месеца, но считам, че пътят напред все още е много дълъг и
неравен. Кризата на доверието, която обхване еврозоната преди време, се подобрява леко, но все още е налице", заяви
президентът на ЕЦБ.
Според него икономиката на региона е слаба и е изправена пред перспективата за бавно възстановяване, като
бюджетните рестрикции на правителствата от еврозоната вероятно ще продължат да потискат растежа в краткосрочен
план.
"Каква обаче е алтернативата? Да не забравяме, че кризата започна от тенденцията за избягване на риска, която беше
породена от няколко проблема, сред които неустойчивите нива на дефицит и дълг на държавите", отбеляза Драги.
Миналата седмица президентът на ЕЦБ заяви, че банката вече е напълно готова да започна изкупуването на дългови
облигации и стартирането на програмата вече зависи от самите правителства. "ЕЦБ ще провежда изкупуването на
облигации, ако и докато страните прилагат строгите и ефективни мерки, свързани с подходяща програма", заяви Драги.
По отношение на "родината на дълговата криза" - Гърция, президентът на ЕЦБ заяви, че се наблюдава известен прогрес
в икономическите реформи, но остава още много работа. "Съвсем ясно е, че прогресът на ниво прилагане на нужните
политически реформи е налице, но също така е ясно, че трябва да се свърши още много", отбеляза той.

