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√ Политическата криза повлича икономическа 
http://reporterbg.com/index.php?id=56149 
Политическата криза в България подбива рейтинга на страната и ще повлияе на чуждестранните инвестиции и износа ни, 
предупредиха представители на бизнеса. 
„Никой не прави сериозни инвестиции в държава, без редовно правителство, и без ясна икономическа програма. Ако 
бъде назначено служебно правителство, очакванията са за забавяне на инвестициите в страната”, обяви председателят 
на Българската търговско-промишлена палата(БТПП) Цветан Симеонов.  
Според Румен Радев, зам.-председател на Асоциацията на индустриалния капитал, случващото се неминуемо ще се 
отрази негативно върху бизнеса. По думите му няма как оставката на правителството да не се отрази имиджово на 
страната.  
„Несигурността се повишава.Това удря експорта, който е двигателят на икономиката”, коментира той, цитиран от 
DarikFinance.bg. Според него в никакъв случай в сегашната ситуация не трябва да се пипа валутния борд, да се нарушава 
финансовата дисциплина на страната, да се променят данъци или да се говори за национализация, който и да поеме 
властта.  
„Всичко това ще изгони чуждите инвеститори. Ако кризата се задълбочи, това ще се отрази на поръчките на компаниите. 
В подобна ситуация малкият бизнес ще е най-уязвим”, каза още Радев.  
В същото време страх от замразяване на започналите европроекти и блокиране на оборотните средства на общините 
разтревожи кметовете от Бургаска област. По думите на кмета на Бургас Димитър Николов чиновниците, в ситуация без 
правителство, няма да имат смелостта да взимат управленски решения, да придвижват папките с документите.  
„Забавяне с няколко дена на тези проекти означава колапс, ние не можем да си платим заплатите. Проблем ще има с 
вече изплатените от общините средства, като част от собственото финансиране по проектите”, обяви още той. 
Бургас вече има забавено плащане от 18 милиона лева по проекта за интегриран градски транспорт. Ако сумата по 
европроекта не бъде възстановена до дни, може да се наложи връщане на новите автобуси. Застрашени са и големите 
инфраструктурни проекти по Черноморието. 
„Почти всички проекти са стигнали в своята крайна фаза. Представете си в момента автомагистрала „Тракия" замразена, 
обхода на Бургас замразен, това е най-голямото ми притеснение", коментира областният управител на Бургас 
Константин Гребенаров. 
Георги Ангелов: По-добре оставка, отколкото пропадане  
Ако чакаме до юли за избори ще има проблем с приходите от данъци. Най-важното е бързо да се разреши 
политическата криза за да има стабилност. Това каза икономистът Георги Ангелов по време на икономически дебат. По 
думите му решението за оставка и предсрочни избори е по-добрият вариант, отколкото да се чака с месеци и да се 
пропада.  
Владимир Каролев: Популистките искания са опасни   
Икономистът Владимир Каролев заяви, че е притеснен от това какво ще стане след изборите, и въпреки че симпатизира 
на протестантите, се противопоставя на основната част на техните искания. "Защото те са популистки, неизпълними, биха 
довели България до много по-тежко положение от сега", заяви той. 
 FT: София дава урок на Европа  
Оставката на българското правителство означава, че растежът има значение. Това е предупреждение и към останалите 
европейски страни, пише влиятелният делови вестник Financial Times.Все още България не е прилагала мерки за 
бюджетни икономии под формата на фискални промени, каквито има в Гърция, Румъния и Сърбия. Тя не е искала 
международно спасяване. Правителството обаче се провали в опита да осигури икономически растеж. Заплатите в 
страната останаха най-ниските в Европейския съюз. В същото време цените не спряха да растат. Средната сметка на ток 
на едно семейство достигна 100 евро, при среден доход от 387 евро, пише още Financial Times. 
Урокът е, че при цялото това фокусиране на Европейски съюз върху фискалната дисциплина, всъщност това, което има 
най-голямо значение значение, е растежът. 
 
kardjalipress.com 
 
√ АИКБ призовава към национално отговорно поведение 
http://www.kardjalipress.com/?p=24465 
През последната седмица с нарастваща тревога наблюдаваме ескалацията на социално напрежение сред широки 
обществени слоеве, логично довело до политическа криза. 
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Междувременно уличните протести продължават, отчетливо е усещането за несигурност, недоверие, липса на 
приемливи алтернативи и решения. Всичко това представлява значителен риск за нормалното функциониране на 
икономическите субекти в страната при задълбочаваща се рецесия в Еврозоната. Ето защо, като национално 
представителна работодателска организация в България се обръщаме към политическите сили, към гражданските 
сдружения и инициативи, към функциониращите държавни структури с призив за национално отговорно поведение, 
енергични и прагматични действия за бързо внасяне на спокойствие, предсказуемост и ред в държавното управление. 
Вероятно ще бъдат издигнати популистки обещания, трудно ще бъдат избегнати откровено политически лозунги и 
икономически неадекватни възгледи – на практика вече сме и в парламентарна криза, следователно ще доминират 
предизборни настроения. 
В същото време една голяма част от обществото ни, като активен участник в икономическия живот на страната ще 
продължава да се труди и с личния принос на всеки да дава своето в националния брутен вътрешен продукт. 
Именно със загрижеността за икономическото благополучие на обществото искаме да подчертаем няколко основни тези 
от ключово значение за стабилността ни като държава: 

1. Категорично недопускане на всякакви опити за преразглеждане на механизма на валутен борд – както по 
отношение ниво на обменен курс, така и като времеви ограничения, смекчаване на условия и т.н. 

2. Финансова стабилност и предвидимост, чрез придържане към приетите нива на бюджетен дефицит при разумна 
финансова дисциплина и изпълнение на закона за Държавния бюджет. 

3. Недопускане на преустановяване или забавяне на работата на държавната и местните администрации, вкл. 
запазване на установените графици и темп на работа по инфраструктурните проекти, както и програмите с 
европейско финансиране. 

4. Продължаване на подготовката на България за успешна работа с фондовете на ЕС за периода 2014–2020 г. – 
както по отношение на приемане на необходимото законодателство, така и по отношение на подготовката на 
Договора за партньорство, в тесен диалог със социалните партньори. 

Заявяваме готовност да подкрепим всички усилия, насочени към градивност, към диалогичност и конструктивност, в 
духа на гореизложеното. 
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√ Икономиката, хора 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/02/22/2008359_ikonomikata_hora/ 
Политиката и икономиката работят на принципа на скачените съдове: Когато в едната сфера има проблем, той много 
бързо може да прелее в другата. 
Макар че кризата след оставката на кабинета "Борисов" е политическа, малко или много тя дава отражение и на реалния 
сектор. Още повече че, докато бъде избрано ново редовно правителство, държавното управление ще мине на 
автопилот. Служебното правителство означава стеснен хоризонт на взимане на политически решения, по-бавна 
администрация и неяснота около започнати проекти. 
По-дългосрочните опасения са, че ескалиращото недоволство на хората от улицата може да тласне политиците към 
неразумни и популистки действия и обещания в предизборната кампания. Затова и запазването на предвидима и 
стабилна бизнес среда оттук нататък ще е ключово. 
Основа – финансовата стабилност 
В момент на политическа несигурност най-важният фундамент е макростабилността. Това означава добро финансово 
здраве на държавата. Неблагоразумно харчене, което би довело до повече дълг, по-високи данъци, по-нисък фискален 
резерв или помощ от МВФ, се оценява като риск за икономиката от  анализаторите. А когато на една държава започне 
да се гледа като на проблемна, се покачва цената на финансиране, бизнесът е много по-предпазлив при наемане на 
нови хора и при инвестиране, а всичко това много бързо рефлектира и върху крехкия икономически растеж. 
"От страна на бизнеса ние се надяваме да се формира добро временно правителство, което да е в състояние да запази 
финансовата стабилност, да стабилизира ситуацията и да организира избори възможно най-скоро", казва Никола Треан, 
изпълнителен директор на най-големия български износител "Аурубис България". 
На първо време успехът на извънредно голямата емисия вътрешен дълг за 800 млн. лв. през седмицата ще даде глътка 
въздух на следващите управляващи, които и да са те. С парите се запълни дупката във фискалния резерв след плащането 
на около 850 лн. лв. субсидии на зърнопроизводителите. Сега парите от емисията служат като мостово финансиране, 
докато средствата бъдат възстановени от Брюксел. Към 18 февруари депозитът на правителството в БНБ спадна с над 
750 млн. лв. до почти 3 млрд. лв. на следващия ден. Това е по-голямата част от фискалния резерв без около 400 млн. лв. 
в банките за текущи разплащания. Това сваля резерва под 4.5 млрд., изисквани по закон в края на годината, но сега към 
него ще се добавят и постъпленията от новата емисия. По-голямата част от наличните суми обаче са Сребърния фонд и 
други целеви резерви, които на теория не могат да се ползват от правителството освен за каквото са предвидени. Така 
поне засега рискът държавата да изпадне в ликвидна криза е много по-малък. Остава въпросът за бюджетната 
дисциплина оттук нататък. Затова и според икономистите ключова фигура в новия служебен кабинет ще е тази на 
финансовия министър. 
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"Трябва да е професионалист, който се е доказал, че може да пази финансовата стабилност. Контролът върху разходите 
е следващият важен ход, като при служебен кабинет вероятно ще си спестим някои предизборни харчове. Нужно е 
внимателно балансиране на приходи и разходи и стремеж към намаление на реализирания досега дефицит от началото 
на годината. Добре премислена емисионна политика без резки шокове за пазара, дори и при малко по-висока 
доходност", казва макроикономистът Петър Чобанов. Той добавя, че фискалните рискове са налице и трябва да бъдат 
внимателно управлявани, "за да не се  окаже, че пред новото правителство има само една алтернатива – споразумение с 
МВФ и ЕК". 
Според Георги Стоев от Industry Watch пък краткосрочно няма да има значителни сътресения. "Не мисля, че за 
финансовата стабилност ще има особена разлика между редовно и служебно правителство. Те следват един и същ 
бюджет и не очаквам отнякъде да дойде кой знае какъв проблем за ликвидността на фиска", допълва икономистът. 
Другото дежурно притеснение на бизнеса при правителствена криза е дългосрочната стабилност на валутата. В своя 
последен икономически анализ от Expat Compass посочват, че няма причини да смятат, че страната ще промени курса. 
"Възможностите на страната за заеми са много високи, валутният резерв е голям и има много място за маневриране. Не 
се тревожим за валутния борд и не виждаме никаква непосредствена опасност от девалвация. Притеснени сме обаче от 
последните политически събития в България и липсата на правителство", посочват анализаторите. Последните данни на 
БНБ пък показват, че валутните резерви на страната (26.7 млрд. лв.) напълно покриват парите в обръщание и овърнайт  
депозитите. 
Представители на банковата система също твърдят, че политическата криза няма пряко влияние върху работата на 
сектора, и припомнят, че той издържа на далеч по-критични ситуации през миналата и по-миналата година. Банкерите 
обаче предупреждават, че на практика състоянието на банковия сектор е следствие на икономиката на страната. "Ако 
публичните финанси и икономиката на една страна изпаднат в безтегловност, това се връща като бумеранг в банковия 
сектор", коментираха те пред "Капитал Daily". 
Работещи институции 
Другата допирна точка на бизнеса с държавата е работата му с администрацията. А опитът поне досега е, че няколко 
месеца преди и след избори колелата на държавната машина се забавят. Или спират напълно. 
"За нас е важно институциите да функционират нормално и да няма закъснение по отношение на инвестиционните ни 
проекти до момента на встъпване на новото правителство. Надяваме се също така, че енергийният пазар ще остане 
стабилен и предвидим в този преходен период и за предстоящата година", казва Никола Треан. 
Друга част от притесненията на бизнеса са свързани с работата на данъчната администрация и управляващите органи по 
различните европейски програми (виж тук). "Притеснява ме какво ще стане с връщането на ДДС, плащането на 
субсидии и по различни европейски фондове. Ние сме  експортно ориентирано предприятие. Напълно е възможно да се 
случи блокиране на преговорите за европейските фондове, а ние в производството разчитаме на плащания през 2014 г.", 
обяснява Мария Жекова, председател на Клуба на работодателя - Стара Загора, и директор на "Ате пласт". 
Опасенията на бизнеса донякъде са оправдани: липсата на някой, който да поеме политическата отговорност при 
взимането на управленски решения, ще остави без отговор проблемите в енергетиката, здравеопазването, съдебната 
система. В момента в ход са и приватизационните процедури на "БДЖ – Товарни превози" и на Българската фондова 
борса. Готова оценка има и за ВМЗ и АДИС, но продажбите не са започнали. Предвид липсата на политическа подкрепа 
обаче действията на агенцията за приватизация остават под въпрос.Неясен е и краят на конкурса за концесиониране на 
терминала за контейнери на пристанище Бургас и за последен, трети мултиплекс оператор. 
Започнато-недовършено 
Завършването на магистралите също е един от ключовите проблеми след оставката на правителството.  Самият Борисов 
според стенограмата от последното правителствено заседание признава, че за момента единственото сигурно е 
завършването на магистрала "Хемус" до Гара Яна и участъци от "Марица" и "Струма" (най-вероятно отсечката между 
Долна Диканя и Дупница, която трябва да бъде готова в началото на лятото). 
За момента обаче няма яснота каква ще е съдбата на последните километри на "Тракия", както и на част от "Марица", 
въпреки че и двете отсечки се финансират по програма "Транспорт", имат определени бюджети и срокове за 
завършването си. Още в началото на тази година стана ясно, че строителството на отсечката от "Марица" между 
Димитровград и Харманли се бави заради концентрирането на всички усилия за завършването на "Тракия" между Ямбол 
и Карнобат. И двете трасета се изпълняват от консорциуми с водещ изпълнител "ПСТ холдинг", покрай която вече имаше 
няколко скандала за неплащане на доставчици. Неясно остава и бъдещето на отворени процедури, по които още няма 
избрани изпълнители или подписани договори. Например Северната скоростна тангента на София и участъкът от пътя 
София - Калотина. Според Борисов след оттеглянето му са възможни проблеми и с договарянето на следващи участъци 
на "Струма", без да уточни кои.  
Някои кметове също вече обявиха, че замразяват процедури и плащания заради неясната ситуация. Всичко това обаче 
означава, че бизнесът, който е разчитал на поръчки от публичния сектор, сега ще трябва да търси други алтернативи. 
След избора на служебен кабинет ще бъде разпуснат и парламентът, т.е.  някои важни законопроекти ще останат 
висящи. Например недовършена задача остава приемането на проектозакона за предучилищното и училищното 
образование. Документът започна да се гледа от парламента на второ четене чак в началото на тази година. Текстовете 
са доста на брой, много от тях предизвикваха дълги дискусии в парламента и в крайна сметка депутатите дори не 
стигнаха до средата. Законът е ключов, защото от приемането му зависят новите образователни стандарти, които трябва 
да регламентират учебната програма, критериите за учители и директори, системата на финансиране и учебниците. Така 
дори и да има учители и директори, които имат желание да разчупят системата, усилията им няма как да бъдат законово 
подкрепени. 
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Сигурно списъкът с рисковете и удивителните може да продължи още. А колкото по-разнопосочни са сигналите откъм 
политиците, толкова по-непредсказуема ще е средата за правене на бизнес оттук нататък. Затова и в момента най-
важната задача на управляващите (които и да са те) е бързо да внесат спокойствие и усещане за ред. В противен случай 
не само политиката, но и икономиката ще останат на автопилот. 
 
Вестник Капитал daily 
 
√ Пазарът на труда ще тегли българската икономика назад 
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2013/02/24/2009382_pazarut_na_truda_shte_tegli_bulgarskata_ikonomika_nazad 
Бавен икономически растеж на фона на задълбочаващи се проблеми на пазара на труда очакват България през 2013 и 
2014 г. Прогнозата е на Европейската комисия. Тя сочи растеж от 1.4 през тази година и 2% за 2014 г., а по 
предварителни данни през 2012 г. брутният вътрешен продукт е нараснал с 0.8%. Същите прогнози за България ЕК 
направи и през ноември, когато публикува предходния си доклад. Базовият сценарий за Европейския съюз като цяло е 
икономически растеж от 0.1% и рецесия от 0.3% за еврозоната. За 2014 г. пък се очаква европейската икономика да 
нарасне с 1.6%, а БВП на еврозоната с 1.4%. Причината е, че въпреки подобрените условия на финансовите пазари 
данните за икономическата активност през четвъртото тримесечие на 2013 г. разочароват. 
Развитието на България 
Зимната прогноза бе представена от еврокомисаря по икономически и финансови въпроси Оли Рен. Тя бе 
възпрепятствана от технически проблем, който не позволи да се включи слайда от презентация с данните за България и 
още две държави и за тях не бе казано нищо. Така бяха разпространени единствено текстовете от доклада. Въпреки 
несигурността в ЕС българската икономика ще продължи да се възстановява главно под влияние на нарастващото 
вътрешно търсене, прогнозира комисията. Това обаче ще е и основният риск, уточняват експертите. Заради високата 
безработица, която през тази година ще е 12.2% (също като миналата), и очакваното й понижаване до 11.9% през 2014 г. 
е много вероятно домакинствата да останат предпазливи и да не увеличат потреблението си от притеснение да загубят 
работните си места и и източниците на доходи. Сигнал за тази възможност са колебливите оценки за доверието на 
потребителите. В частта на доклада, която е посветена на България, се констатират сериозни проблеми на пазара на 
труда. Те произлизат от стагнацията в строителния сектор и от загубата на квалификация в географски обособени райони 
от страната, където хората отговарят във все по-малка степен на изискванията на работодателите. В прав текст се 
заявява, че в България вече има структурна безработица и че "това ще забавя развитието на трудовия пазар, дори след 
като България се възстанови напълно". Причината е, че икономическият растеж при сегашната структура на икономиката 
протича под възможния потенциал и обрича хора в малките населени места на ниска производителност и бедност. 
В два последователни конвергентни доклада, публикувани в пролетта на 2012 и 2011 г., Европейската комисия също 
отдели внимание на задълбочаващите се проблеми на пазара на труда, но реформи в тази област не бяха предприети. 
Миналото лято по този повод в България пристигна и експертна група на Международния валутен фонд, която да се 
запознае със ситуацията и да направи експертни препоръки за повишаване на квалификацията на работната ръка. 
Резултатите от това посещение не бяха обявени, мерки също не последваха, но в зимната си прогноза за България (от 
средата на декември) МВФ също обърна внимание, че ниската квалификация и липсата на гъвкав пазар на труда ще 
пречат на икономическото развитие на България. 
Макроикономистът Петър Чобанов пък коментира, че в следващия конвергентен доклад на Европейската комисия срещу 
България ще бъде открита нова процедура по прекомерни икономически дисбаланси и причина за това ще е високата 
безработица. Тя няма да е на по-високо равнище от предходната година, но за да се обърне внимание на една държава, 
че някой от макроикономическите й показатели се отклонява от препоръчителните стойности, тези изкривявания трябва 
да се наблюдават в три последователни години. "Когато се свържат данните за 2010, 2011 и 2012 г., срещу България ще 
се отвори нова процедури по прекомерни дисбаланси, защото правителството не взима никакви мерки за справяне с 
високата безработица и младежката безработица", коментира той. 
Възможност за положителна изненада пък се крие в ускорено възстановяване на европейската икономика, което да 
даде допълнителен тласък на износа. За същите проблеми на пазара на труда предупреди в специалния си параграф за 
България и Международният валутен фонд. 
Какво очаква Европа 
Забавеното развитие на европейската икономика ще е заради продължаващите проблеми с публичния дълг на държави 
от южната периферия на Европа. Банките, които притежават облигации на тези държави, ще продължат да 
преструктурират балансите си и това ще пречи на кредитирането и на възстановяването на икономиките от еврозоната. 
"Продължаващото ребалансиране на европейската икономика възпрепятства растежа в краткосрочен план. Данните за 
икономическата активност от четвъртото тримесечие на миналата година са разочароващи и в контраст с подобряването 
на условията на финансовите пазари", призна европейският комисар по икономически и финансови въпроси Оли Рен. По 
тази причина и безработицата в еврозоната ще се увеличи до 12.2% през тази година от 11.1% през миналата. Той обаче 
отхвърли възможностите за преразглеждане на политиката, към затягане на финансовата дисциплина. В отговор на 
въпрос от гръцки журналист по повод признанието на МВФ, че е сгрешил в оценките си за негативния ефект от 
фискалната консолидация в Гърция, Оли Рен заяви, че не се планира промяна на спасителното споразумение и на 
същото мнение са и другите партньори в тройката - МВФ и ЕЦБ. 
Бизнес оптимизмът в света се завръща 
Компаниите в целия свят вече са оптимистично настроени с изключение на тези в Източна Европа. Това показва 
проучване сред 1500 мениджъри, проведено по поръчка на The Economist и Financial Times. Като цяло доверието, 
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измерено като разликата между отговорите, че условията за бизнес в света ще се подобрят, и тези, че ще се влошат, се 
повишава от -11 пункта през последното тримесечие на 2012 г. до +7 през първото тримесечие на 2013 г. Така за пръв 
път от 2011 г., когато беше направено първото такова проучване, измерителят е положително число. Особено 
оптимистично настроени са мениджърите в Близкия изток и Африка. Над една трета смятат, че условията за бизнес ще се 
подобрят през следващите шест месеца. Близо една трета пък очакват фирмите им да увеличат капиталовите си разходи 
през 2013 г. Най-положителни са нагласите в транспорта и туризма, а най-резервирани са мениджърите в технологиите и 
публичния сектор. В световен мащаб 43% от запитаните компании прогнозират ръст на инвестициите си, което е двойно 
повече от тези, които очакват спад. 
Най-голямото притеснение на фирмите остават икономическите и пазарните рискове (59% от отговорите). Една трета се 
тревожат за политическите рискове, а за четвърт от интервюираните проблем е конкуренцията от нови играчи на пазара. 
Като цяло всеки четирима от петима мениджъри смятат, че кризата не е приключила, въпреки че в Западна Европа 
нагласите са по-положителни. Близо половината (47%) от запитаните казват, че несигурността, свързана с фискалната 
политика на САЩ, се отразява на инвестиционните им планове. 
Въпреки всичко нарастващият оптимизъм се очаква да се отрази и на заетостта. Близо половината компании предвиждат 
да увеличат броя на служителите си тази година и едва една пета прогнозират съкращения. Най-добри са шансовете за 
ръст на заетостта в Азия, Близкия изток и Африка, а най-слаби са в Европа и Северна Америка. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Връщат ДДС за 10 дни на фирми отличници 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=&article=442245 
Данъчните ще връщат за 10 дни надвнесеното ДДС на фирмите, които покриват златния стандарт на НАП. Това е само 
едно от облекченията за коректните към държавата фирми, които съвестно спазват данъчните закони. Правилата за 
златния стандарт бяха разписани преди дни от министъра на финансите в оставка Симеон Дянков. Освен ускореното 
връщане на ДДС, дружествата, които покриват критериите за златен стандарт, ще получат и преференциално 
обслужване в офисите на НАП. Те ще бъдат проверявани по-рядко, ще се радват на персонално съдействие при 
получаване на методическа помощ при прилагане на законите. В допълнение, всички ревизии и проверки на "златните" 
клиенти на НАП ще се провеждат само на място в предприятието, като това ще намали административната тежест, ще 
облекчи фирмите и ще намали техните разходи. 
Експерти на НАП разработиха 12 критерии за покриване на изискванията на златния стандарт. Част от тях са: да имат 
регистрация по ДДС, която да не е прекъсвана; да комуникират с НАП предимно по интернет; да нямат наказателни 
постановления; да не са в несъстоятелност или ликвидация; да са на печалба през предходните 3 години; да липсват 
данни за рисково поведение и др. Освен това през всяка една от предходните 3 години фирмата трябва да е подала най-
малко четири искания за възстановяване на ДДС на обща стойност над 1,2 млн. лв. годишно. Вече са определени стотина 
фирми, които покриват тези критерии. Те ще бъдат уведомени от НАП, че могат да се възползват от екстрите на златния 
стандарт. А идеята е с времето броят на фирмите, които отговарят на критериите, да расте. 
 
√ Бизнес и синдикати vs. политическия модел 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-02-24&article=442359 
Срещу политическия модел се обявиха също синдикати и представители на бизнеса. КНСБ, КТ "Подкрепа" и Българска 
стопанска камара изпратиха съвместна декларация до президента и гражданските организации, с която ги призовават за 
бързо формиране на служебно правителство и честни избори в максимално кратък срок. 
Политическите партии и представителите на гражданското общество да подпишат Обществен договор с гарант 
президента за свикване на Велико народно събрание и нова конституция, предлагат синдикатите и БСК. Те настояват за 
разширени права на гражданите и да се гарантира участието ми в контрола на управленските действия и разходването 
на публичните средства. 
Синдикати и работодатели обаче призовават да се преосмислят призивите за национализация на частни компании.  
 
Вестник Труд 
 
√ ЕК очаква икономически ръст за България от 1,4% 
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1791825 
Европейската комисия очаква икономическият растеж у нас да бъде 1,4 на сто през тази и 2 на сто през 2014 година. 
Данните са от представената днес зимна икономическа прогноза и са непроменени спрямо есента на миналата година, 
уточнява БНР. 
Еврокомисията обаче понижи леко прогнозата си за икономическия ръст в Еврозоната и в ЕС като цяло. 
Очакваният ръст на българската икономика от 1,4 на сто е шестият най-висок в Евросъюза. Средната прогноза за растеж в 
ЕС е 0,1 на сто, докато за Еврозоната се очаква спадът да продължи - минус 0,3 процента. 
Оценките на ЕК са правени в последните седмици.  Според тях фискалните позиции на страната ни през тази година ще 
останат силни, а рисковете - балансирани. Не е известно дали прогнозата отчита последните събития у нас. 
Повишеното вътрешно потребление се сочи като основен двигател на растежа, очаква се лек ръст на частните 
инвестиции и положителен принос на финансовия сектор - благодарение на продължаващия спад на лихвите по кредити 
и депозити. 
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ЕК прогнозира и ръст на реалните доходите, който допълнително да стимулира потреблението, като един от основните 
рискове пред страната ни остава слабият пазар на труда. 
Безработицата у нас се очаква тази година да бъде 12,2 на сто - или с половин процент по-малко от предвижданията от 
миналата есен. Дълг от 17,1 на сто и дефицит от 1,3 процента очаква още Европейската комисия за България през 2013 
година. 


