
 

 
 
 
 
Асоциация на индустриалния капитал в България 
 
БНТ 
 
√ Президентът свиква консултации за Обществения съвет 
http://bnt.bg/bg/news/view/96033/prezidentyt_svikva_konsultacii_za_obshtestvenija_syvet 
Утре президентът свиква консултации за Обществения съвет към бъдещото служебно правителство.  
На срещата са поканени представители на протестиращите, лидерите на синдикатите и работодателските организации, 
браншови, неправителствени и съсловни формации. Предвижда се те са обсъдят функциите, състава и структурата на 
Обществения съвет, който ще бъде консултативен орган към служебния кабинет. 
Поканени за участие в консултациите от протестиращите са Янко Петров, Мариана Христова, Ангел Славчев, Янко 
Андреев, Дончо Дудев, Людмила Манова, Георги Арсов, Светлин Тачев, Иван Петров, Ангел Георгиев - Националното 
представителство на Студентските съвети.  
Поканени са още и представител на пациентските организации и сдружения, председателят на Лекарския съюз д-р 
Цветан Райчинов, Богомил Николов от Асоциация "Активни потребители", Георги Русанов от комитета по проблемите на 
възрастните хора; Елка Тодорова - Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. 
Сред поканените са и представители на българския бизнес и синдикати, като Константин Стаменов - Българска 
федерация на индустриалните енергийни консуматори; Иван Милов - Офицерска легия "Раковски"; Валентин Попов - 
председател на УС на СФСМВР; Георги Богданов - Национална мрежа за децата; Пламен Димитров - КНСБ; д-р 
Константин Тренчев -КТ "Подкрепа"; Тома Белев - Коалиция "За да остане природа в България"; Огнян Донев - КРИБ; 
Божидар Данев - Българската стопанска камара; Цветан Симеонов - Българската търговско-промишлена палата; Васил 
Велев - Асоциация на индустриалния капитал в България. 
Да участват в консултациите са поканени и Антоанета Цонева - Институт за развитие на публичната среда; Георги Ганев - 
Център за либерални стратегии; Гинка Чавдарова - Национално сдружение на общините; Боян Кулев - представител на 
българските общности зад граница; Биляна Гяурова-Вегертседер - Български институт за правни инициативи; Огнян 
Минчев - Асоциация "Прозрачност без граници"; Георги Стоев - Индъстри Уоч; доц. д-р Даниел Смилов - СУ "Св. Климент 
Охридски"; доц. д-р Антоний Гълъбов - Нов Български Университет. 
 
dnevnik.bg 
 
√ Девет от инициаторите на протестите са поканени на консултации при президента 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/02/28/2012787_devet_ot_iniciatorite_na_protestite_sa_pokaneni_na/ 
Деветима представители на инициативни комитети, които организираха гражданските протести през последния месец, 
са сред поканените от президента Росен Плевнелиев за участие в консултации за обществения съвет към бъдещото 
служебно правителство на 1 март. Това става ясно от публикувания на сайта на президентската администрация списък на 
поканените.  
Сред тях са още представители на потребителски, браншови и неправителствени организации, синдикати, студентски 
съвети, екоактивисти, представители на местната власт. 
На срещата утре ще бъдат обсъдени бъдещите задачи и проект на правила за устройството и дейността на обществения 
съвет, уточняват от пресслужбата на президента. Правилата уреждат функциите и задачите на този орган, неговата 
структура и организацията на работата му към служебното правителство. 
Съветът е консултативен орган към служебното правителство за сътрудничество при вземане на решения, формиране на 
позиции, становища и приемане на инициативи от служебното правителство за развитие и провеждане на публичните 
политики в полза на българските граждани при спазване на принципите на публичност и прозрачност. 
Предвижда се общественият съвет да заседава веднъж седмично и да се ръководи от вицепремиер, определен от 
служебния министър-председател. В него ще има представители и държавата, определени от временния кабинет и на 
браншови и неправителствени организации. Правилата предвижда още на Интернет страницата на Министерския съвет 
да се публикуват всички документи и материали за дейността на обществения, освен при наличие на защитена със закон 
информация. 
Срещата може да бъде наблюдавана пряко на сайта на президента www.president.bg. Там е публикуван и проектът на 
правилата за организацията и дейността на обществения съвет. 
Списък на поканените: 
1. Янко Петров 
2. Мариана Христова 
3. Ангел Славчев 
4. Янко Андреев 

http://bnt.bg/bg/news/view/96033/prezidentyt_svikva_konsultacii_za_obshtestvenija_syvet
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/02/28/2012787_devet_ot_iniciatorite_na_protestite_sa_pokaneni_na/


5. Дончо Дудев 
6. Людмила Манова 
7. Георги Арсов 
8. Светлин Тачев 
9. Иван Петров 
10. Ангел Георгиев - Националното представителство на студентските съвети 
11. Д-р Цветан Райчинов - Български лекарски съюз 
12. Представител на пациентските организации и сдружения 
13. Богомил Николов - Българска национална асоциация "Активни потребители" 
14. Георги Русанов - Национален комитет по проблемите на възрастните хора   
15. Елка Тодорова - Националния съвет за интеграция на хората с увреждания 
16. Константин Стаменов - Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори 
17. Иван Милов - Офицерска легия "Раковски" 
18. Валентин Попов - председател на УС на СФСМВР 
19. Георги Богданов - Национална мрежа за децата 
20. Пламен Димитров – КНСБ 
21. Д-р Константин Тренчев – КТ "Подкрепа" 
22. Тома Белев - коалиция "За да остане природа в България" 
23. Огнян Донев – КРИБ 
24. Божидар Данев - Българската стопанска камара 
25. Цветан Симеонов - Българската търговско-промишлена палата 
26. Васил Велев - Асоциация на индустриалния капитал в България 
27. Антоанета Цонева - Институт за развитие на публичната среда 
28. Георги Ганев - Център за либерални стратегии 
29. Гинка Чавдарова - Национално сдружение на общините в Република България  
30. Боян Кулев – представител на българските общности зад граница 
31. Биляна Гяурова-Вегертседер - Български институт за правни инициативи 
32. Огнян Минчев  - асоциация "Прозрачност без граници" 
33. Георги Стоев - "Индъстри Уоч" 
34. Доц. д-р Даниел Смилов – СУ "Св. Климент Охридски" 
35. Доц. д-р Антоний Гълъбов – Нов български университет 
 
Вестник Класа 
 
√ Президентът Росен Плевнелиев свиква консултации за Обществения съвет 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/225500_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%
82%D1%8A%D1%82+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD+%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B
B%D0%B8%D0%B5%D0%B2+%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83
%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%
D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82 
Президентът Росен Плевнелиев свиква консултации за Обществения съвет към бъдещото служебно правителство. Това 
съобщиха от прессекретариата на държавния глава. На срещата представители на протестиращите граждани, на широк 
кръг граждански и браншови организации, синдикални и работодателски организации ще обсъдят бъдещите задачи и 
проект на Правила за устройството и дейността на Обществения съвет. Правилата уреждат функциите и задачите на този 
орган, неговата структура и организацията на работата му към служебното правителство. 
Съветът е консултативен орган към служебното правителство за сътрудничество при вземане на решения, формиране на 
позиции, становища и приемане на инициативи от служебното правителство за развитие и провеждане на публичните 
политики в полза на българските граждани при спазване на принципите на публичност и прозрачност. 
Срещата ще се проведе на 1 март, петък, в 14.00 часа на „Дондуков” 2. Тя да бъде наблюдавана пряко единствено на 
интернет страницата на президента www.president.bg. 
СПИСЪК НА ПОКАНЕНИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНСУЛТАЦИИ НА 
01 МАРТ ОТ 14.00 Ч. В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА 
Янко Петров 
Мариана Христова 
Ангел Славчев 
Янко Андреев 
Дончо Дудев 
Людмила Манова 
Георги Арсов 
Светлин Тачев 
Иван Петров 
Ангел Георгиев - Националното представителство на Студентските съвети 
д-р Цветан Райчинов - Български лекарски съюз 

http://www.klassa.bg/news/Read/article/225500_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%82+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD+%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2+%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://www.klassa.bg/news/Read/article/225500_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%82+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD+%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2+%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://www.klassa.bg/news/Read/article/225500_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%82+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD+%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2+%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://www.klassa.bg/news/Read/article/225500_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%82+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD+%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2+%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://www.klassa.bg/news/Read/article/225500_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%82+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD+%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2+%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82


Представител на пациентските организации и сдружения 
Богомил Николов - Българска национална асоциация “Активни потребители” 
Георги Русанов - Национален комитет по проблемите на възрастните хора 
Елка Тодорова - Националния съвет за интеграция на хората с увреждания 
Константин Стаменов - Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори 
Иван Милов - Офицерска легия „Раковски” 
Валентин Попов - Председател на УС на СФСМВР 
Георги Богданов - Национална мрежа за децата 
Пламен Димитров – КНСБ 
Д-р Константин Тренчев –КТ „Подкрепа“ 
Тома Белев - Коалиция „За да остане природа в България“ 
Огнян Донев –КРИБ 
Божидар Данев - Българската стопанска камара 
Цветан Симеонов - Българската търговско-промишлена палата 
Васил Велев - Асоциация на индустриалния капитал в България 
Антоанета Цонева - Институт за развитие на публичната среда 
Георги Ганев - Център за либерални стратегии 
Гинка Чавдарова - Национално сдружение на общините в Република България 
Боян Кулев – представител на българските общности зад граница 
Биляна Гяурова-Вегертседер - Български институт за правни инициативи 
Огнян Минчев - Асоциация “Прозрачност без граници“ 
Георги Стоев - Индъстри Уоч 
Доц. д-р Даниел Смилов – СУ „Св. Климент Охридски“ 
Доц. д-р Антоний Гълъбов – Нов Български Университет 
 
Телевизия Bulgaria on air 
 
√ Чуждестранните партньори притеснени за изпълнението на поръчки в България 
http://bgonair.bg/bg/sutreshen_blok/sutreshen_blok_/chuzhdestrannite_partnjori_pritesneni_za_izpylnenieto_na_porychki_v
_bylgariq/ 
ъществува риск не само за отлив на капитали, но и за изпълнението на текущи поръчки, коментира Румен Радев от 
Асоциацията на Индустриалния капитал в България. 
Чуждестранните партньори на българския бизнес стават все по-притеснени за това дали българските им контрагенти ще 
успеят да изпълнят вече направени поръчки, заяви в Сутрешния блок на Bulgaria ON AIR Румен Радев, заместник-
председател на Асоциацията на Индустриалния капитал в България. Политическата обстановка в момента създава риск 
не само за отлив на капитали, но и за изпълнението на текущи поръчки към български производители, допълни Радев.  
Той подчерта, че едно от основните притеснения на бизнеса е свързано със стабилността на валутния борд. 
Цялото интервю вижте от видео файла. 
 
inews.bg 
 
√ Президентът се срещал с работодателски и синдикални организации 
http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0
%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%82-%D1%81%D0%B5-
%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BB-%D1%81-
%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8-
%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-
%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_l.a_c.327_i.265900.html 
Президентът е провел срещи с работодателски и синдикални организации, обясниха от  прессекретариата на  държавния 
глава в отговор на въпроса на Яне Янев с кого се среща Росен Плевнелиев, съобщава агенция "Фокус”. 
Президентът провежда работни срещи със синдикалните организации КНСБ и КТ "Подкрепа”, както и с национално 
представените работодателски организации от Националния съвет за тристранно сътрудничество. 
След днешното изявление на държавния глава лидерът на РЗС заяви, че от партията настояват президентът да разкрие с 
кои олигарси се е срещал и с каква цел. 
От прессекретариата са категорични, че единствените хора, с които Плевнелиев е провел работна среща са 
представителите на КРИБ, БТПП, БСК и Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Капитал daily 
 
√ През първите два месеца бюджетът е на дефицит 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/02/28/2013012_prez_purvite_dva_meseca_bjudjetut_e_na_deficit/ 
През първите два месеца на годината бюджетът е бил на дефицит от почти 600 млн. лв. Това твърдят източници на 
"Капитал Daily" от финансовото ведомство. В този размер e било превишението на разходите над приходите и през 
същия период и на миналата година. При нормално функциониране на икономиката в последствие тези дефицити се 
компенсират с излишъци през второто тримесечие на годината.  
Размерът на фискалния резерв към края на февруари пък е около 4 млрд. лв. През седмицата ведомството на министъра 
в оставка Симеон Дянков вече разпространи данни за различни показатели, с които да се оценява стабилността на 
публичните финанси. ДДС поради ревизии (в миналото с този похват правителството увеличаваше ликвидността си) е на 
исторически ниското ниво от 207 млн. лв. просрочените задължения към частния сектор пък са в размер на 278 млн. лв., 
в сравнение със 799 млн. лв. през декември 2009 г. 
Междувременно, вече се появиха и първите опасения за състоянието на публичните финанси през тази година, предвид 
социалното напрежение (до голяма степен заради ниските доходи на населението) в последните седмици и 
предстоящите избори. 
По-висок дефицит? 
Следващото правителство ще бъде притиснато да увеличи разходите и бюджетния дефицит под натиск за стимулиране 
на икономиката. Това се посочва в доклад на рейтинговата агенция Moody’s, цитиран от Bloomberg през седмицата.  
"Която и партия да вземе властта, ще има предвид противопоставянето на избирателите срещу строгата фискална 
дисциплина и желанието за стимулиращи държавни разходи – повишаване на доходите и субсидиите", коментират от 
агенцията. Освен това се очаква и бюджетният дефицит да надхвърли 1.8% от БВП, при прогноза на правителството от 
1.3%. 
Причината е, че липсата на пълноценно функциониращо правителство създава несигурност за посоката, в която ще се 
насочи държавната политика. Тази несигурност се споделя както от инвеститорите, така и от потребителите. Затова 
перспективите за 2013 пред и без това слабата българска икономика се подкопават, коментират още от рейтинговата 
агенция. Според анализаторите падането на кабинета "Борисов" е негатив за държавата и ще влияе, ако се опита да 
емитира публичен дълг. 
Без промени в емисионната политика 
Заради ниското ниво на фискалния резерв в началото на годината и решението на правителството да изплати 850 млн. 
лв. субсидии на зърнопроизводителите, на държавата излезе на пожар на дъговия пазар. Така на финансовото 
министерство му се наложи да актуализира емисионната си политика и да анонсира извънредна емисия ДЦК за 800 млн. 
лв. В последствие ведомството отмени насрочения за 25 февруари аукцион за продажба на 3-годишни ДЦК, което пък 
остави впечатление на пазара, че заради "зърнената" емисия държавата ще разреди аукционите. 
Неофициално от Министерство на финансите коментираха, че няма да ревизират емисионната политика на 
правителството, и единственото изключение от плана, който бе начертан през декември, ще остане извънредната 
емисия за земеделски субсидии. Така след като държавата си получи парите от Брюксел и плати специалните ДЦК, в 
края на годината нетното финансиране (нов минус изплатен дълг) ще един милиард лева, както е планирано. 
 
√ Рязко подобряване на бизнесклимата в месеца на протестите 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/02/28/2012495_riazko_podobriavane_na_biznesklimata_v_meseca
_na/ 
Рязко подобряване на бизнесклимата отчете Националният статистически институт (НСИ) в месеца на националните 
антимонополни протести, призиви за национализация и оставката на кабинета "Борисов". 
Средното повишение през февруари е 5.7 процентни пункта спрямо януари, като това е следствие от по-добри оценки 
във всички сектори. Методологията на изследването предвижда експертите на НСИ да анкетират мениджъри и 
предприемачи от отраслите "Индустрия", "Услуги", "Строителство" и "Търговия на дребно. 
Търговско оживление 
Най-сериозно е подобрението в продажбите на дребно, като секторният показател показва повишаванен а оценките за 
бизнес средата с 11.7 пункта. 
"Регистрира се повишен оптимизъм в прогнозите на търговците за следващите три месеца и по отношение на обема на 
продажбите и на поръчките към", коментира по този повод националната статистика. Според търговците в следващите 
три месеца цените на дребно ще се повишават, а притесненията са свързани с несигурната икономическа среда и 
недостатъчното търсене. 
Услуги 
Второто най-голямо секторно повишение на оценките за бизнес средата е в услугите – с 5.3 пункта. Причина за това са 
оптимистичните очаквания за търсенето на услуги в следващите три месеца. Въпреки това и в този сектор има 
притеснения, свързани с общата несигурност на икономиката и търсенето на услуги. По отношение на цените пък се 
очаква запазване на равнищата им от февруари. 
Строителна активност при ниско търсене 
Най-потиснатият отрасъл от началото на кризата до сега строителството – също трябва да се съживява, ако се съди по 
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оценките на строителните предприемачи и мениджъри. Общата оценка за средата в сектора се повишава с 4.1 
процентни пункта, а това е резултат от повишения оптимизъм на бизнеса за следващите шест месеца. Прогнозира се 
дори наемането на нов персонал. Несигурността обаче притеснява и предприемачите от строителния бранш. Освен това 
недостатъчното търсене е засилило натиска си над строителните фирми, отчитат от НСИ. 
Индустрия 
Оценките в индустриалния са останали най-консервативни, поради което и повишаването на бизнесклимата в отрасъла е 
само с 3.6 пункта спрямо януари. Тук също има парадокс - настоящото бизнес състояние се оценява по-високо, макар 
производствена активност да е намалена. Макар и за следващите три месеца мениджърите да са оптимисти, техните 
положителни очаквания са по-умерени в сравнение с анкетата от януари. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Помпат заплатите от 1 април 
http://www.standartnews.com/balgariya-politika/pompat_zaplatite_ot_1_april-179586.html 
София. По-висока минимална работна заплата, вдигане на енергийните помощи и компенсиране на младите работещи, 
както и тези пред пенсия. Това са само част от мерките, които депутатите ще гласуват в последните си работни дни, за да 
потуши социалното напрежение в страната. 
Минималната работна заплата да бъде увеличена от 310 лв. на поне 330 лв. още от 1 април. Нови 36 млн. лв. субсидия за 
откриване на още 20 000 работни места предимно за безработни младежи и възрастни пред пенсия. По-високи 
енергийни помощи и потушаване на бунта на военните. Това са част от мерките в спешния пакет, който ГЕРБ ще приеме, 
преди предсрочно да бъде прекратен мандатът на 41-вото Народно събрание, научи "Стандарт" от източници от властта. 
Вдигане на доходите на най-нуждаещите се бе поискано и от президента Росен Плевнелиев в обръщението му към 
нацията, което той направи вчера от парламента. "Обмислете внимателно възможността за промени в Кодекса за 
социално осигуряване, Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване или Закона за държавния бюджет за 
2013 г., както и други краткосрочни възможни решения в политиката по доходите и в подкрепа на най-нуждаещите се", 
обърна се държавният глава към депутатите. Преди да им съобщи, че предсрочните избори ще са на 12 май. 
Изявлението на президента бе посрещнато хладно от депутатите на ГЕРБ. На повърхността излезе добре пазената 
напоследък публична тайна - за настъпваща ледена епоха между тях, коментираха народни избраници. Самите гербери 
не знаеха какво точно им поръчва президентът. Част от тях дори се напрегнаха и се ядосваха, че им поставя задачи, за 
които няма да имат време. 
Както "Стандарт" пръв съобщи, властта планира да вдигне минималната работна заплата не просто до 330 лв., както 
искат синдикатите, а дори с 10% до 341 лв. От финансовото министерство обясниха, че разходът не е голям и няма риск 
за бюджета. Намерени са и допълнителни пари за разширяване на националния план за насърчаване на заетостта, с 
които да се подпомогне разкриването на нови 20 хиляди работни места. Става дума за 36 млн. лв., осигурени от 
министър Симеон Дянков, преди премиерът да подаде оставка. В последните дни на парламента може да се направи и 
поправка в Кодекса за социално осигуряване за пенсионирането на военните. Според нея за тези, които са съкратени от 
армията, няма да важи въведената от тази година възраст за пенсиониране, а ще се гледа само дали имат 27 години 
стаж в армията. 
Възможно е да се вдигне и гарантираният минимален доход, от който зависят редица социални помощи, но най-вече 
енергийните добавки за 210 хиляди домакинства. 
По време на речта си президентът Росен Плевнелиев увери още, че служебният кабинет, който ще назначи, ще "играе 
важна роля в подготовката на Договора за партньорство с Европейската комисия за периода 2014-2020". "Пенсиите ще 
бъдат увеличени от 1 април, както е планирано. Бюджетът на държавата ще се изпълнява стриктно, както е заложен", 
каза още държавният глава. 
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