
 

 
 
 
 
Асоциация на индустриалния капитал в България 
 
Вестник Труд 
 
√ Райков поиска и бизнесът да бори бедността 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1858448 
Много бих искал българските индустриалци, така нареченият национален капитал, да помислят как да проявят своята 
солидарност към своите съграждани в един тежък момент на изпитания. Това заяви премиерът Марин Райков, след като 
се срещна с Иван Костов и Мартин Димитров в качеството им на съпредседатели на групата на “Синята коалиция” в 
разпуснатия парламент. 
Райков съобщи, че мисли върху някаква формула на консултации с индустриалците на България. “Ценностите, свързани 
със солидарността, са един от основните принципи на всяка европейска демокрация. Бих бил изключително щастлив да 
видя как те действат в България. Крайно време е да дадем един добър сигнал”, обясни идеята си служебният премиер. 
Той смята, че българските индустриалци може да се легитимират като социален партньор. 
Ние трябва да помогнем на хората, които са в най-тежко положение, каза Райков. Правителството нямало да се ограничи 
в усилията си да идентифицира допълнителни възможности за това. 
Костов и Димитров разговаряха с Марин Райков повече от час. Костов каза, че двамата са предложили конкретни мерки 
за борба с бедността. “Хората се самоубиват заради неудържимата бедност”, каза лидерът на ДСБ. Мартин Димитров 
добави, че е много важна подкрепата на държавата за малкия и средния бизнес - възстановяване на дължимите 
плащания и на ДДС, както “такава работа с еврофондовете, че те да осигурят заетост”. 
Райков му отговори, че правителството има амбицията да направи задълбочен анализ по темата за еврофондовете, 
защото е важно да има мултиплициращ ефект от даден проект. 
“Въпросът за солидарността на работодателите е уместен не само по време на криза. За тази цел бизнесът у нас не 
отскоро развива политики за корпоративна социална отговорност”, коментира думите на премиера шефът на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев пред “Труд”. 
Шефът на АИКБ добави, че не приема думите на Райков като упрек. “Не трябва да се забравя, че фирмите пълнят 
бюджета, от който се плаща и заплатата на министър-председателя. Затова смятам, че ролята на държавата е да 
подобри бизнес средата”, добави Велев. 
Изпълнителният председател на БСК Божидар Данев коментира, че е време предприемачите, спечелили от търговия с 
влияние да помогнат на обществото. “Не бива да забравяме, че насочването на ресурси от бизнеса към хората с 
проблеми, е временна мярка. Това няма да реши нарастващия проблем с умиращите работни места и с липсата на 
инвестиции”, добави Данев. 
Съпредседателите на “Синята коалиция” са поискали Националният статистически институт да брои гласовете на 
парламентарните избори вместо “Информационно обслужване”, а софтуерът за изчисляването на вота да бъде поместен 
на сайта на ЦИК.  
Днес трябваше да е срещата на Райков с лидера на “Атака” Волен Сидеров. 
Националистът обаче заяви, че не е поканен и научил за часа от медиите. Пресслужбата на правителството съобщи, че 
Сидеров е поканен. Премиерът съжалява, че той не иска да се включи в диалога. 
По-късно вчера Марин Райков се срещна с главния мюфтия Мустафа Хаджи. В период на социални изпитания е от 
изключително значение да се избягва всяка манипулация на основата на верска принадлежност, каза правителственият 
шеф. 
 
√ Синдикати и бизнес в сблъсък за доходите 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1858538 
Работодатели и синдикати ще отправят коренно противоположни искания към служебното правителство по време на 
днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Предложенията на профсъюзите 
традиционно са свързани с повишаване на доходите, докато бизнесът настоява за подобряване на средата за 
предприемачество. Това ще направи почти невъзможна задачата на правителството да постигне консенсус със 
социалните партньори за мерките в подкрепа на най-бедните българи. 
Както и предишни години минималната заплата ще се окаже ябълката на раздора. Вицепремиерът Деяна Костадинова е 
категорична, че до повишаването  ще се стигне само при съгласие между бизнеса и синдикатите. Профсъюзите са 
единодушни, че най-ниското възнаграждение (310 лв.) трябва да се увеличи. КТ “Подкрепа” предлага то да стане 330 лв., 
а КНСБ - 340 лв. 
В коментари пред медиите шефове на работодателски организации отхвърлиха идеята, а изп. председател на 
Българската стопанска камара (БСК) Божидар Данев дори я определи като “глупост”. Логиката на организацията е, че 
това ще увеличи разходите за труд на малките и средните фирми, което те не биха могли да понесат. 
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От Асоциацията на индустриалния капитал коментираха, че в настоящата ситуация “колкото по-висока е минималната 
заплата, толкова по-малко заетост ще има”. Вместо това организацията предлага да има минимални заплати по 
браншове. 
От бизнес организациите единствено Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България е склонна да 
преговаря за минималната заплата. Сред другите предложения на синдикатите е от 1 април до края на годината 
правителството да дава всеки месец добавки на майки, пенсионери, безработни и работещи с ниски доходи. Бизнесът 
ще настоява за по-бързо възстановяване на ДДС, държавата и общините да платят просрочени задължения към частни 
фирми, както и правителството да даде информация за приходите и разходите в бюджета, за фискалния резерв и 
социалните фондове. 
 
Радио „Фокус“ 
 
√ Васил Велев: Подобряването на бизнес средата може да реши проблема с бедността 
http://www.focus-news.net/?id=n1762524 
Подобряването на бизнес средата, ограничаването на корупцията и намаляването на сивия сектор ще доведе до по-
висока производителност и може да реши проблема с бедността. Това заяви в предаването „Това е България” на Радио 
„Фокус” председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев.  
„Силата на индустриалците, на работодателите е в организирането на бизнес процесите, в производството и наемането 
на работници и това може да реши трайно проблема с бедността, а не отделни дарения и благотворителни акции”, 
посочи Велев.  
Той допълни, че намаляването на нагласените обществени поръчки и подобряването на конкурентната среда ще доведе 
до по-добри цени, а не монополи и картели, станали богати по стечение на законодателството, да направят 
индулгенция, като проявят благотворителност. Според Васил Велев след назначаването на служебното правителство е 
настъпило успокоение, което се проявява и в международните финансови пазари. Той посочи, че рисковата премия за 
България е намаляла след формирането на служебния кабинет. 
 
http://www.focus-radio.net/?action=opinion&id=14172 
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България в интервю за предаването „Това е 
България” на Радио „Фокус”.  
Водещ: Премиерът Марин Райков поиска среща с индустриалците в страната по темата за бедността. Служебният 
министър-председател заяви, че много би искал българските индустриалци и хората, които имат възможност да 
помислят по какъв начин биха могли да проявят своята солидарност със своите съграждани в един тежък момент на 
изпитание. Смятате ли, г-н Велев, че има начин българските индустриалци да проявят солидарност с бедните си 
съграждани? 
Васил Велев: Да, разбира се, компаниите у нас имат утвърдени програми, говоря за големите сериозни компании по 
корпоративна социална отговорност и това не е ново. Разбира се, в години на кризи необходимостта от разгръщане на 
такива програми се увеличава. За съжаление възможностите на компаниите намаляват и ножицата се отваря, тъй като 
предприятията много често изпитват затруднения да запазят собствения си персонал и все по-малко ресурс остава за 
благотворителни инициативи, но призивът на премиера е уместен. Разбира се, веднага искам да кажа, че силата на 
бизнеса, на индустриалците, на работодателите е в друго. Тяхната сила е в организирането на бизнес процесите, в 
производството и услуги, наемането на работници, плащане на заплати на тези работници, на нашите данъци и 
осигуровки. Това е, което може да реши трайно проблема с бедността, а не отделни откъслечни дарения и 
благотворителни акции. За нас това е пътят – подобряване на бизнес средата, ограничаването на корупцията, 
намаляване на нагласените обществени поръчки, намаляване на сивия сектор, подобряване на конкурентната среда. 
Това ще доведе до по-добри цени, до по-добра покупателна способност, до по-висока производителност, а не монополи 
и картели, които са станали богати по стечение на законодателството, а не с труда и с таланта си да направят 
индулгенция, като проявят благотворителност. 
Водещ: Т.е. не може да се говори за еднократни стъпки в конкретен момент на криза? 
Васил Велев: Може да се говори, но не това е, което решава проблемът. Проблемът се решава от по-добрата бизнес-
среда, повече инвестиции, повече работни места, по-високо възнаграждение. 
Водещ: Има ли служебното правителство лостове да прояви солидарност към българската индустрия? 
Васил Велев: Възможностите на служебния кабинет са значително ограничени поради липсата на законодателна 
инициатива – няма работещ парламент. Редица промени се решават с промяна в законодателството, но въпреки това 
има и редица възможности, които съществуват и които в резултат на недобри практики, в резултат на подзаконови 
нормативни актове, които кабинетът да променя. 
Водещ: Предстои заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, където ще бъдат обсъдени всички 
искания и предложения за увеличаване на социалните разходи. Вие с каква позиция ще влезете на това заседание? 
Васил Велев: Нашата позиция е следната – увеличаване на социалните разходи може да има при изпълнение на 
бюджета и неговото преструктуриране. Това може да стане чрез намаляване на разходите за администрация, чрез 
намаляване на разходите за сигурността, която е префинансирана у нас за сметка на недофинансирано образование, 
наука, но ние сме против това да става за сметка на инвестиции, особено инвестиции в страната, които се изпълняват от 
български компании, които плащат заплати на български работници и служител. Разбира се може да се ограничат 
покупките на изтребители, примерно, и друго въоръжение. От това българската икономика няма да пострада. 
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Водещ: Всъщност тази процедура няма как да бъде изпълнена от служебното правителство, тъй като няма и действащ 
парламент. 
Васил Велев: Да, това може би не беше най-удачния пример, но стопирането на инфраструктурни проекти, които 
подкрепят строителния бранш, който най-силно усеща върху себе си кризата в момента, за нас не е начин за 
увеличаване на разполагаемия доход на социално слабите. Това е начин за увеличаване на броя на социално слабите – 
още хора ще станат безработни. 
Водещ: Успява ли до момента, служебното правителство от гледна точка на бизнеса да запази финансовата стабилност 
на страната? 
Васил Велев: Всъщност и в хода на предварителните разговори при президента това беше искането на бизнес 
организациите, включително на асоциацията на индустриалния капитал в България да не се поставя изобщо като 
дискусия валутния борд, макроикономическата стабилност, тъй като взимането на заеми и плащането с тях на разходи 
социални не води до подобряване на ситуацията, води до рязкото й влошаване в средносрочен план. И в това 
отношение кабинетът пред неговите заявки, които е направил в това отношение ние ги подкрепяме. Настъпи едно 
известно успокоение. Това си личи по международните финансови пазари. Вие виждате, че рисковата премия за 
страната намаля след първите изявления на правителството и след неговото формиране въобще. 
 
dnes.bg 
 
√ Ще дадем ли сигнал за солидарност? 
http://www.dnes.bg/obshtestvo/2013/03/21/shte-dadem-li-signal-za-solidarnost.183413 
Ценностите, свързани със солидарността, са един от основните принципи на всяка европейска демокрация. Крайно 
време е 23 години по-късно да дадем един добър сигнал. С тези думи служебният премиер Марин Райков призова днес 
индустриалците да помислят по какъв начин могат да помогнат на най-бедните. 
Темата за бедността придоби болезнена острота напоследък с поредицата самозапалвания на хора, отчаяни, че едва 
свързват двата края. Последният – Тодор Йовчев, все още в критично състояние в болница, повтарял пред лекари: 
"Писна ми, няма хляб, вече не се издържа."  
Индустриалците не са спирали да помагат, сериозните компании имат програми за корпоративна социална отговорност, 
каза пред Dnes.bg Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал. Той изрази готовност за среща 
при премиера, на която да се обсъждат подобни идеи, защото смята, че винаги може да се направи повече. 
Според Васил Велев основното, което могат да направят индустриалците, е да създават работни места и плащат заплати, 
и това би било несъизмеримо повече отколкото такива жестове на благотворителност. 
За целта трябва да се решат проблемите, които многократно са поставяни от бизнеса в страната, а именно за размера на 
корупцията, унищожаването на конкуренцията, недобрата регулация, голям дял сив сектор, за справяне с който 
държавата има своята роля, каза той. 
Дали ще има нови работни места тази година обаче е рано да се каже. Надяваме се второто полугодие да има ръст в 
европейската икономика, която е основен търговски партньор и това да позволи разширяване на производството у нас, 
обясни той. Засега Велев смята, че по-скоро би било успех, ако не се съкратят работни места. 
Утре предстои заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Сред точките в дневния ред е и 
обсъждане на предложения на социалните партньори във връзка с икономическата криза. От изпратените писмено от 
асоциацията 12 мерки някои могат да се реализират от служебното правителство, други трябва да се подготвят от него. 
Едно от предложенията е договарянето на минимална работна заплата да се организира по браншове. Друго е свързано 
с вменяване на задължение на държавните компании - доставчици на услуги от общ интерес да разкриват информация, 
каквато разкриват публичните компании, защото много често те са и в монополно положение. 
По отношение на задълженията на централната и местна власт към бизнеса, Велев се съгласи с премиера Марин Райков, 
че проблемът е бил и по-сериозен, но заяви, че за една фирма, която месеци наред не получава плащане, е малко 
успокояващо това, че общият размер на дължимите суми е намалял. 
Важно е да не се допуска отново тази грешка – изтегляне на ликвидност от бизнеса за решаване на проблеми с дефицита 
или със социални плащания било със забавяне на плащания по изпълнени обществени поръчки или със задържане на 
ДДС, подлежащо на възстановяване. Това неминуемо води до увеличаване на безработицата, до спирала надолу в 
икономиката, каза Васил Велев. 
Бизнесът може да помогне, но дали това ще реши сериозните проблеми на обществото, коментира изпълнителният 
председател на Българската стопанска камара Божидар Данев на страницата си във Фейсбук. 
Голяма част от успелите предприемачи разчитат на собствените си усилия и умения, но не са малцина онези, които 
печелят, като търгуват с влияние. И те могат лесно да се видят – по балансите на някои банки или драстично увеличените 
приходи в последните години. Затова, според мен, придобитото чрез търговия с влияние е време да се върне в 
обществото. Тоест, който е печелил много чрез подобни практики, също трябва да помогне много, смята Божидар 
Данев. 
Той обаче напомня, че насочването на ресурси от бизнеса към хората с проблеми е временна мярка и няма да реши 
нарастващия проблем с умиращите работни места и с липсата на инвестиции. Може би е добре държавата да направи 
своите разчети и да се разплати с бизнеса, за да може той да „живне“ и да създаде устойчива заетост, напомня и Данев 
за задълженията на държавата към фирми.  Според него всеки член на обществото ни е добре, съобразно своите 
възможности, да се включи в подкрепата на уязвимите. Важно е, обаче, посредниците между хората с проблеми и 
бизнеса да не страдат от дефицит на морал, изтъква изпълнителният председател на БСК. 

http://www.dnes.bg/obshtestvo/2013/03/21/shte-dadem-li-signal-za-solidarnost.183413


Според проф. Любомир Стефанов, заместник-ръководител на катедра „Човешки ресурси и социална защита“ в УНСС, да 
се разчита само на бизнеса за решаване на тези проблеми може би е твърде оптимистично за ситуацията, в която той се 
намира. По думите му апелът на премиера е добър и може да бъде подкрепен от всеки, който е в състояние по някакъв 
начин да подпомогне най-уязвимите в социално отношение групи. 
Дано програмите за заетост да бъдат насочени към районите, където положението е най-тежко и възможностите за 
намиране на заетост на свободния пазар са ограничени. За енергийните помощи, която и граница да поставите, винаги 
ще има хора, които с мъничко ще я надвишават. Затова по-скоро може да се търси по-целенасочена мярка за 
подпомагане на тези уязвими хора, но в крайна сметка е въпрос на преценка на ресурса, с който се разполага. Хората с 
увреждания е една сериозно уязвими група и заслужава да се помисли да се направи нещо за тях, каза той по 
отношение на намеренията на правителството първият пакет мерки да бъде насочен към тези три групи. 
Любомир Стефанов напомни, че служебното правителство няма Народно събрание, което може да взема кардинални 
решения. В рамките на резерви в бюджета, както е гласуван, може да се търси промяна на приоритет, но само толкова.  
Има немалко други групи, които са в същото положение, така че е въпрос в крайна сметка на ресурси и на приоритети за 
момента, каза той. 
 
economic.bg 
 
√ Бизнесът е солидарен, но не там е силата му 
http://economic.bg/news/17550/1/1/Biznesut-e-solidaren-no-ne-tam-e-silata-mu.html 
Апелът на служебния премиер Марин Райков големите фирми да проявяват солидарност към най-бедните е резонен, но 
не тук е силата на бизнеса - тя е да създава работни места, да плаща данъци, дивидент и заплати. Повишението на 
икономиката е трайният начин за повишаване на доходите. Това каза в студиото на БНТ Васил Велев, председател на 
Асоциацията на индустриалния капитала в България (АИКБ). Вчера Марин Райков апелира към индустриалците за 
солидарност, а днес е насрочено заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). 
"Солидарността е европейска и световна ценност. Големите компании имат кампании за Корпоративна социална 
отговорност (КСО) и солидарността никога не ни е била чужда. В условията на криза голяма част от компаниите имат 
проблем да запазват работниците си", поясни Велев. 
Николай Николов, икономически експерт на КТ "Подкрепа" и бивш управител на НОИ припомни, че синдикатът още 
преди шест месеца е предложил минималната заплата да стане 330 лв. "Сега искаме да продължим диалога за реда и 
условията на минималната заплата и условията за нейното актуализиране - при какви услови, при каква 
производителност на труда, при каква инфлация.. Да я определяме като "гледаме в тавана", коментира синдикалистът. 
Той е убеден, че увеличаване от 310 на 330 лв. няма да реши проблемите. "Затова не сме привърженици на рязкото 
повишаване на минималната заплата, а искаме да има правила за определянето й. Например имаше предложение ако 
инфлацията превиши 10% да се събираме и да разгледаме предложение за повишаването й. На нас не ни е нужен 
бизнес, който генерира бедни. Около 80% от нашите синдикални членове, които работят се чувстват бедни. От 310 лв. 
заплата, след приспадане на личните осигуровки и данъци остават 248 лв., а линията на бедност е 241 лв.", обясни 
Николов. 
"Работещи бедни е лошо, но още по-лошо е да се увеличава безработицата. Ако се повиши до 330 лв. това ще е 42% 
увеличение, което е рязко и опасно. Това генерира безработица. Искаме минимална заплата по браншове", коментира 
от своя страна Васил Велев. 
Според него по-добра среда за бизнес е основата за повишаване на доходите. Под по-добра среда се разбира по-малко 
корупция, по-малък сив сектор, по-добра конкуренция... "Само ниските данъци не са достатъчни за повишаване на 
инвестициите", категоричен е Велев. 
 
meganews.bg 
 
√ България трябва да подобри условията за бизнес 
http://www.meganews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D0%9D
%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8/tabid/355/ArticleId/18142/.aspx 
Според председателя на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев доплащането на субсидии като 
енергийни помощи е правилният начин чрез който да се подпомогнат уязвимите групи у нас, отколкото да се намаляват 
цените на парното или тока. Той допълни още, че еднаква минимална заплата за всички сектори не е справедливо. 
"Трябва да има една обща минимална заплата за територията на цялата страна по чийто минимум не може да се пада, а 
бранша после да си определя минимума, който смята, че е справедлив", уточни от своя страна представител на 
синдикатите. 
Попитан какво ще поставят като предложение пред Тристранката днес, Велев отговори, че трябва да има по-добри 
условия за бизнеса - намаляване на корупцията, създаване на работни места и т.н., както и да се дефинира какво е 
енергийна бедност. 
 
 
 
БНТ 
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√ Тристранният съвет подновява работа 
http://bnt.bg/bg/news/view/97552/tristrannijat_syvet_podnovjava_rabota 
След 6-месечно прекъсване работата на Националния съвет за тристранно сътрудничество ще бъде възстановена. Той е 
свикан от вицепремиера и министър на труда и социалната политика Деяна Костадинова. На срещата ще присъства и 
служебният премиер Марин Райков.  
Тристранката за първи път ще се предава пряко на сайта на Министерски съвет. 
На нея ще бъдат обсъдени спешните социални мерки, които трябва да предприеме кабинетът.  
В сряда премиерът обяви, че държавата ще намери резерв в бюджета, за да осигури средства за подпомагане на най-
уязвимите социални групи. Предвижда се за безработните да бъдат заделени 36 милиона лева по програми за заетост. 
Семействата с деца с увреждания ще получат еднократна помощ, като предвидените за това средства са 1 милион лева. 
Ще бъдат компенсирани и хората, с доходи малко над определените параметри за отпускане на енергийни помощи.  
Синдикатите настояват от 1 април минималната работна заплата да се вдигне от 310 на 340 лева. От КТ „Подкрепа” искат 
още до края на годината сумата за майчинство да се изравни с минималната заплата и да се дефинира категорията 
Иенергийна бедност". От КНСБ предлагат еднократна енергийна помощ, добавка от 20 лева за хората с най-ниски пенсии 
и от 40 лева на месец за най-бедните, заети в бюджетната сфера, както и спешно разкриване на 25 хиляди временни 
работни места. 
Вижте видеото с мнението на синдикатите и бизнеса за минималната работна заплата, изразени в "Денят започва" на 
БНТ от Николай Николов от КТ "Подкрепа" и Васил Василев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал. 
 
novini.bg 
 
√ Васил Велев: България трябва да подобри условията за бизнеса 
http://www.novini.bg/news/126889-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-
%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B2%D0%B0-
%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8-
%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0.html 
Според председателя на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев доплащането на субсидии като 
енергийни помощи е правилният начин чрез който да се подпомогнат уязвимите групи у нас, отколкото да се намаляват 
цените на парното или тока. Той бе категоричен в сутрешния блок на БНТ, че еднаква минимална заплата за всички 
сектори не е справедливо. Искаме диференциация по браншове и това трябва да се договори, смята още той.  
Според представителя на синдикатите Николай Николов  едно такова становище е грешно. Трябва да има една обща 
минимална заплата за територията на цялата страна по чийто минимум не може да се пада, а бранша после да си 
определя минимума, който смята, че е справедлив, уточни Николов. 
Попитан какво ще поставят като предложение пред Тристранката днес, Велев отговори, че трябва да има по-добри 
условия за бизнеса - намаляване на корупцията, създаване на работни места и т.н., както и да се дифенира какво е 
енергийна бедност. 
 
dariknews.bg 
 
√ Тристранката обсъжда мерки за подкрепа на най-уязвимите социални групи 
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1058602 
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава за първи път под ръководството на служебния 
вицепремиер и социален министър Деяна Костадинова. 
Представители на държавата, бизнеса и синдикатите ще обсъдят мерки за подкрепа на най-уязвимите социални групи у 
нас. В сряда вицепремиерът Деяна Костадинова обяви, че държавата ще насочи усилията си към разкриване на работни 
места и ще подпомогне финансово семействата на децата с увреждания и хората, които не са били одобрени за 
енергийни помощи, заради минимално превишаване на подоходния критерий. 
Синдикатите ще предложат вдигане на минималната заплата и различни видове добавки за пенсионерите, социално 
слабите и майките с малки деца. От своя страна работодателските организации ще поставят исканията си за отмяна на 
мярката с поемането на първите три дни болнични и ще предложат мерки за ефективен контрол върху монополите. 
Правителството и социалните партньори ще обсъдят варианти за подпомагане на най-бедните българи. Според 
предложението на държавата най-голяма нужда от финансова подкрепа имат децата с увреждания и хората, които през 
изминалия отоплителен сезон не са получили енергийни субсидии, заради доход, надвишаващ с 10 лева изисквания. 
Все още не е ясно какъв вид подпомагане и в какъв размер ще получат тези близо 60 хиляди семейства. 
От КНСБ настояват за еднократни енергийни добавки за пенсионерите с пенсия до 200 лева и за социалнослабите 
семейства, както и за месечна добавка към заплатите на работещите бедни, част от пенсионерите и майките, които са 
във втората година от майчинството. 
От КТ „Подкрепа" също настояват за енергийни добавки и добавки за майките, както и за увеличаване на минималната 
работна заплата на 340 лева от първи април. От своя страна Асоциацията на индустриалния капитал в България предлага 
отмяна на увеличението на минималната заплата, което влезе в сила от януари, и изместването му за началото на 
следващата година. Мотивът е, че в период на криза тя е нараснала с почти 30 процента, за разлика от 
производителността на труда. Работодателските организации ще настояват за отмяна на вече постоянната мярка 
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първите три дни болнични да са за сметка на работодателя. Бизнесът ще поиска също съкращаване на срока за 
възстановяване на ДДС и мерки за контрол върху монополните дружества. 
  
econ.bg 
 
√ Възобновява се работата на Тристранния съвет 
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%92%D1%8A%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0
%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B5-
%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%8F-
%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82_l.a_i.420515_at.1.html 
След прекъсване от шест месеца работата на Националния съвет за тристранно сътрудничество ще бъде възстановена. 
Той е свикан от вицепремиера и министър на труда и социалната политика Деяна Костадинова. На срещата ще присъства 
и служебният премиер Марин Райков. 
На срещата ще бъдат обсъдени спешните социални мерки, които трябва да предприеме кабинетът. По време на 
заседанието ще се разгледат изменения и допълнения в наредби към Кодекса за социално осигуряване (КСО),  както и 
предложените от социалните партньори спешни мерки по доходите и заетостта, съобщават от правителствената 
пресслужба. 
В сряда премиерът обяви, че държавата ще намери резерв в бюджета, за да осигури средства за подпомагане на най-
уязвимите социални групи, пише БНТ. 
Предвижда се за безработните да бъдат заделени 36 млн. лева по програми за заетост. Семействата с деца с 
увреждания ще получат еднократна помощ, като предвидените за това средства са 1 милион лева. Ще бъдат 
компенсирани и хората, с доходи малко над определените параметри за отпускане на енергийни помощи. 
Синдикатите настояват от 1 април минималната работна заплата да се вдигне от 310 на 340 лева. От КТ „Подкрепа” 
искат още до края на годината сумата за майчинство да се изравни с минималната заплата и да се дефинира категорията 
Иенергийна бедност". От КНСБ предлагат еднократна енергийна помощ, добавка от 20 лева за хората с най-ниски пенсии 
и от 40 лева на месец за най-бедните, заети в бюджетната сфера, както и спешно разкриване на 25 хиляди временни 
работни места. 
Същевременно от Асоциация на индустриалния капитал (АИКБ) в България се обявиха твърдо против увеличаването на 
минималнара работна заплата. 
Заседанието на Съвета за първи път ще се предава пряко на сайта на Министерски съвет. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Тристранката умува добавки за майки и пенсионери 
http://m.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/tristrankata_umuva_dobavki_za_mayki_i_pensioneri-181931.html 
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава за първи път под ръководството на служебния 
вицепремиер и социален министър Деяна Костадинова.  
Представители на държавата, бизнеса и синдикатите ще обсъдят мерки за подкрепа на най-уязвимите социални групи у 
нас. Синдикатите ще предложат вдигане на минималната заплата и различни видове добавки за пенсионерите, 
социално слабите и майките с малки деца, съобщава Дарик. От своя страна работодателските организации ще поставят 
исканията си за отмяна на мярката с поемането на първите три дни болнични и ще предложат мерки за ефективен 
контрол върху монополите.  
Правителството и социалните партньори ще обсъдят варианти за подпомагане на най-бедните българи. Според 
предложението на държавата най-голяма нужда от финансова подкрепа имат децата с увреждания и хората, които през 
изминалия отоплителен сезон не са получили енергийни субсидии, заради доход, надвишаващ с 10 лева изисквания.  
Все още не е ясно какъв вид подпомагане и в какъв размер ще получат тези близо 60 хиляди семейства. От КНСБ 
настояват за еднократни енергийни добавки за пенсионерите с пенсия до 200 лева и за социалнослабите семейства, 
както и за месечна добавка към заплатите на работещите бедни, част от пенсионерите и майките, които са във втората 
година от майчинството.  
От КТ „Подкрепа" също настояват за енергийни добавки и добавки за майките, както и за увеличаване на минималната 
работна заплата на 340 лева от първи април. От своя страна Асоциацията на индустриалния капитал в България предлага 
отмяна на увеличението на минималната заплата, което влезе в сила от януари, и изместването му за началото на 
следващата година. Мотивът е, че в период на криза тя е нараснала с почти 30 процента, за разлика от 
производителността на труда. Работодателските организации ще настояват за отмяна на вече постоянната мярка 
първите три дни болнични да са за сметка на работодателя. Бизнесът ще поиска също съкращаване на срока за 
възстановяване на ДДС и мерки за контрол върху монополните дружества. 
 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Капитал daily 
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√ Икономиката на еврозоната продължава да се влошава през март 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/2013/03/21/2026658_ikonomikata_na_evrozonata_produljava_da_se_vloshava/ 
Икономическата ситуация в еврозоната се е влошила този месец и то още преди кризата със спасителния пакет на 
Кипър, показват предварителните данни от индекса на мениджърските поръчки (PMI). Повечето анкети, включени в 
проучването, са направени преди избухването на новата криза в еврозоната, поради което свиването е индикатор за 
цялостно влошаване на ситуацията в региона. Окончателните данни ще бъдат публикувани в началото на април, като по 
всяка вероятност ще са още по-лоши, прогнозира Reuters. 
"Последните събития имат пряко отражение върху бизнес доверието, така че имаме всички причини да смятаме, че 
отговорите, които получим тази седмица, ще са още по-негативни", коментира Крис Уилямсън, главен икономист на 
съставителя на индекса Markit. "Това е наистина разочароващо. Предвид влошаването на политическата и финансовата 
обстановка няма големи шансове за обръшане на тенденцията в положителна посока през второто тримесечие", добави 
той. 
Рецесията продължава  
Предварителното отчитане на съставния PMI индекс показва спад до 46.5 пункта спрямо 47.9 през февруари. 
Анализаторите очакваха нарастване до 48.2 пункта, което би приближило показателя до нивото от 50 пункта, което 
разделя свиването от растежа. Индексът е успявал да мина над 50 пункта само през един от последните 19 месеца. 
Според Markit тези данни сочат, че икономиката на еврозоната ще остане в рецесия и ще се свие с още 0.3% през 
текущото тримесечие. 
Подиндексът на производствения сектор, който изведе еврозоната от предишната рецесия, също е спаднал до 46.6 
пункта спрямо 47.9 през февруари. Показателят за сектора на услугите, който отговаря за две трети от икономиката на 
региона, е спаднал до петмесечно дъно от 46.5 пункта. Още по-притеснително е свиването на подиндекса на новите 
поръчки от 48 до 46.2 пункта. Фирмите в еврозоната освен това са продължили да намаляват работната си сила за 15-ти 
пореден месец. 
Лоши новини от Германия  
Надеждите за възстановяване на региона през втората половина на годината лежат отново на най-голямата икономика – 
Германия, но сигналите от там също не са обнадеждаващи. Отделният съставен PMI индекс на страната е спаднал да 51 
пункта спрямо 53.3 през февруари. Макар да остава в зоната на растежа за четвърти пореден месец, това е най-
сериозното му понижение от юни 2011 г. Докато през февруари подиндексът на производствения сектор отбеляза 
първото си нарастване от година, то през март отново се е свил до 48.9 пункта. Секторът на услугите също се забавя от 
54.7 до 51.6 пункта. 
Според експертите от Markit Германия ще отчете ръст на БВП за първото тримесечие след свиването с 0.6% в края на 
миналата година. "Има реален риск, докато излязат данните за БВП, възстановяването да е значително забавено. 
Особено като се има предвид, че загубата на инерция в производството е най-тежката от две години насам", отбелязва 
Тим Мур, старши икономист във фирмата. "Основната слабост на еврозоната продължават да са периферните държави, 
особено на юг, където икономиите продължават да свиват потреблението. По-доброто представяне на Германия се 
дължи на износ извън еврозоната, най вече в Азия и САЩ", отбелязва от своя страна Уилямсън. 
 
Вестник Сега 
 
√ Кризата в Кипър ще засегне и българския бизнес 
http://www.segabg.com/article.php?id=641910 
Финансовата и банковата криза в Кипър ще засегнат пряко отделни български юридически лица и фирми. По данни на 
Европейската централна банка депозитите на български компании и граждани в банковата система на острова възлизат 
на 100 млн. евро. В Кипър оперират и отделни български банки. Кризата може да повлияе негативно и на търговските 
отношения с Кипър. Според разпространените от ЕЦБ данни общият размер на депозитите в кипърски банки възлиза на 
107.8 млрд. евро, като 56.6 млрд. евро са влогове на кипърски вложители. По-голямата част от депозитите - 69.6 млрд. 
лв., са на физически лица и нефинансови предприятия, а депозитите на банките възлизат на 38.2 млрд. евро. На първо 
място по размер на депозитите на физически и юридически лица (без банките) в Кипър е Гърция с 4.7 млрд. евро, 
следвана от Великобритания с 2 млрд. евро. Депозитите на български фирми и физически лица са колкото тези на 
румънските - 100 млн. евро. ЕЦБ не е предоставила статистика за депозитите на банки от ЕС в кипърската банкова 
система.  
До редакционното приключване на броя от БНБ не отговориха на запитване на "Сега" какви депозити държат български 
банки в кипърски финансови институции. Според публична информация клон в Кипър има Централната кооперативна 
банка. Онлайн банкиране за клиенти със сметки в Кипър предлага и Fibank. Може да се очаква, че кризата ще повлияе 
негативно и на търговските отношения, както и на отделни регистрирани в Кипър, но опериращи у нас компании, които 
държат парите си на острова. По данни на икономическото министерство Кипър е на 42-ро място по дял на износа от 
България, а преките инвестиции за 2012 г. от Кипър са 48.9 млн. евро. С регистрация в Кипър според фирмените регистри 
са фирми като "Актавис", "Хеленик петролиум България", "Ърнст и Янг Саутийст Юръп", "Чипита фуудс България" и др. 
Вече се чуха коментари, че наши фирми, регистрирани като офшорки в Кипър, няма да бъдат пряко засегнати, защото 
авоарите им са в България.  
От 1996 до 2012 г. общите инвестиции на Кипър в България са 2.317 млрд. лв. Кипърски капитали влязоха чрез Alico в 
Пощенска банка (впоследствие имаше промяна в собствеността на банката - бел.ред.), в стъкларския завод "Дружба" - 
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Пловдив, в "Агрима" - представител на "Пепси" за България, впоследствие сменила собствеността и името си. 
Парите на банки извън ЕС в Кипър по данни на ЕЦБ са 12.8 млрд. евро, по информация на "Муудис" 9 млрд. евро от тях 
са на руски банки. Руските корпоративни депозити на острова възлизат на близо 15 млрд. евро.  
Междувременно стана ясно, че Кипър се отказва от въвеждането на данък върху депозитите, заяви председателят на 
парламента Янакис Омиру след среща при президента на островната държава Никос Анастасиадис, на който присъстваха 
представителите на политическите партии. Изготвен е алтернативен план за спасяване на страната - ще бъде създаден 
специален фонд, който ще издаде държавни облигации, а като гаранции ще бъдат използвани средства на кипърската 
църква, пенсионния фонд на страната, както и Централната банка на Кипър и златните й резерви. Кипърският финансов 
министър Михалис Сарис, който от вторник е в Москва, преговарял за руски инвестиции в банковия и енергийния сектор, 
за да намали дълга, и търси възможности да удължи срока за погасяване на заема от 2.5 млрд. евро, който Москва 
отпусна на Никозия през 2011 г.  
Кризата в Кипър представлява "систематичен риск", заяви председателят на Еврогрупата Ирун Деслблум. Той изтъкна 
необходимостта да се защити целостта на еврозоната. ЕЦБ ще предоставя ликвидни средства на Кипър до понеделник, а 
след това парите "могат да се доставят само ако съществува програма на ЕС и МВФ, гарантираща платежоспособността 
на засегнатите банки", се казва в официално съобщение на ЕЦБ.  
ДЕБАТИ 
ЕК е готова да координира позицията си Русия относно ситуацията в Кипър, заяви председателят на ЕК Жозе Барозу, 
който вчера бе в Москва и участва в конференция "Русия - ЕС - възможности за партньорство". Барозу се срещна с 
президента Владимир Путин и с премиера Дмитрий Медведев. Освен Кипър дискутирани са били сътрудничеството в 
енергетиката и облекчаването на визовия режим. Барозу заяви, че ЕС е заинтересован от доставките на енергийни 
ресурси от Русия, а Русия от своя страна - в областта на технологиите. Путин изрази надежда, че Русия и ЕС в следващите 
години са способни да увеличат търговския обмен от сегашните 410 млрд. долара до 500 млрд. долара. 
 
 
Публикации за сивата икономика 
 
Вестник Труд 
 
√ 40 стотинки за 40 минути работа 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1858512 
40 стотинки за 40 минути работа... Толкова изкарват надомните работници, които шият обувки в Петрич и околността. 
“Става въпрос за ръчен труд с канап и игла, който покрива пръстите с мазоли. Всеки чифт бомбета има по 40 бода. 
Жените се трудят по 10-12 часа на ден, включително и събота и неделя, за да вземат в най-добрия случай около 260 лв. 
на месец”, разказва председателят на Сдружението на надомните работници Виолета Златева. 
Поръчките в повечето случаи идвали от гръцки фирми, които са подизпълнители на световни италиански и испански 
компании. Но напоследък намалели. “Продават продукцията скъпо, а доскоро плащаха по 22 стотинки на чифт. Със 
стачки и митинги успяхме да се преборим за малко по-високо заплащане. Представяте ли си за каква експлоатация става 
въпрос!”, негодува Златева. 
Подобно е ежедневието на над 400 000 българи, които изкарват прехраната си с надомен труд, показва изследване на 
Сдружението на надомните работници. 
Дълбоко в сивия сектор 
Не повече от 25 000 от тях обаче имат трудов договор с фирма възложител. Останалите са в сивата икономика и не могат 
да разчитат на пенсия и болнични. “Мерките, които държавата взе преди 2 години, когато регламентира законодателно 
надомния труд, не вършат работа и ситуацията не е подобрена”, категорична е Златева. 
От една страна, новите изисквания са повишили разходите на западните фирми, които дават поръчки, и част от тях 
предпочели да ги пренасочат към Македония и Албания, вместо да осигуряват тукашните работници. 
Вариантът надомниците да се регистрират като самонаети също не работи, защото трябва да плащат осигуровки върху 
минимум 420 лв. “Как да стане това, като с почти денонощен труд те стигат максимум до 300 лв.”, недоумява Златева. 
“Дори в последно време голяма част от занаятчиите излизат от занаятчийската камара и стават надомни работници в 
сивия сектор, защото не могат да си позволят да се осигуряват като практикуващи свободна професия”, добавя тя. 
Сдружението предлага държавата да отпуска нисколихвени кредити на надомници, които работят като самонаети, за да 
могат да купуват консумативи и да се развиват. Друго предложение е поне през първите 5 г. от дейността да се намали 
осигурителният им праг. 
“Правителството обаче не е съгласно с подобни мерки. Бори се със сивата икономика само на думи, а на тези хора им 
трябва малко помощ, за да минат на светло и да вкарват в бюджета осигуровки”, ядосва се Златева. 
220 часа труд  на месец 
Изследването на сдружението показва, че близо две трети от надомните работници у нас са на възраст между 30 и 55 
години. 58% са жени. Средната им заетост е 200-220 часа на месец. В най-добрия случай изкарват минималната заплата. 
Затова работниците най-често описват труда си като робски. А сред тях има много инвалиди пенсионери. Има дори 
жени, които са работили в БАН. 
“През последните 2-3 години високата безработица принуждава все по-млади хора да изкарват прехраната си с надомен 
труд”, казва Златева. “Има и много художници, които няма къде да се реализират. Рисуват картички, картини, правят 
бижута и търсят начини да ги продават”, добавя тя. 
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Хората, които работят с фирма възложител, обикновено шият части от дрехи и обувки, лепят торбички или опаковат 
продукция. 
Кой каквото може 
Останалите правят кой каквото може. Едни майсторят сувенири, други поправят дрехи или мебели. Обикновено в 
кухнята на дома си и цялото семейство дишат вредните изпарения от боите, химикалите и лепилата. 
Голям проблем за тези хора е, че създават продукти, без да познават нуждите на пазара. Другата им грижа е, че дори да 
правят търсени стоки с високо качество, често няма къде да ги продадат. В това отношение общините могат да ни 
помогнат много, ако ни дадат магазин, в който да продаваме продукцията си. Подобна помощ обаче виждаме само в 
Петрич, Бургас, Плевен, Велико Търново. Помагат ни повече бизнесмени, казва Златева. 
В Русе например управителят на централния мол ни даде да ползваме безплатно картинна галерия. Наскоро говорихме 
със столичния кмет Йорданка Фандъкова, която обеща да ни даде общинска сграда за магазин, обяснява шефката на 
сдружението. 
Художничка рисува панели за телефони по поръчка  
“Правя това, което умея. Доставя ми радост и се надявам да мога да се издържам с него. Мечтата ми е да направя своя 
работилница за красиви неща, които да се раждат пред хората.” Това споделя 26-годишната Боряна Илиева от Попово, 
която от малко повече от месец се занимава с надомна работа. 
Рисува по различни предмети, надписва ги с весели послания, създава бижута и уникални сувенири. Продава ги из 
магазини в Търговище, търси купувачи и по интернет. Работното  ателие е в дома на родителите  в Попово. 
 Стажът  в надомната работа е кратък, но се надява да сбъдне мечтата си и да отвори магазин ателие във Варна. 
Регистрира своя фирма и планира да се реализира като занаятчия. До работата у дома Боряна стигнала след близо 9 
месеца като продавач в магазин. Напуснала по причини, които не иска да коментира. Вместо да хленчи, че няма работа, 
си я създала сама. 
Преди година завършила Шуменския университет, където учила рисуване и ювелирен дизайн. Реализация като учител 
обаче нямало. Тогава младата жена решила да опита да се издържа сама, като разчита на уменията и знанията си. 
 Все още не може да каже дали в занятието  ще има достатъчно хляб, за да води независим от близките си живот. 
“Всички около мен говорят за напускане на България и стягат куфари. Аз все още вярвам, че мога да сбъдна мечтите си 
тук. Ще видим”, казва Боряна. 
Надомникът бачка и насън, но няма гарантиран доход 
Надомната работа в Кюстендил едва ли дава препитание на 20-30 закъсали в тая криза в града. Това е статистиката на 
тарторката на това “съсловие” в града Малинка (Меги) Занева. От 13 години тя шие бомбета за обувки, за да прехранва 
себе си и семейството си. Друга работа няма. Преди 13 г. обаче валяло от поръчки - италиански, гръцки фирми държали 
цехове в Кюстендил, Дупница, Бобов дол. Повечето от моделите се шиели на ръка. 
“Мъжът ми беше тежко болен, нямахме пари за лечение, трябваше да се плаща и за трансплантация на бъбрек. Нямах 
изход. И се хванах с обувките”, спомня си Занева. “Шила съм и в колата, докато чакаме с мъжа ми за преглед по 
клиниките. Както се казва - и насън съм го правила”, разказва тя. 
Жената е категорична, че не всеки става за надомник, защото трябва изключителна сръчност, прецизност и качествена 
работа. “Добрата работа ти създава име и доставчиците почват сами да те търсят. Ако се провалиш дори един път, с 
един чифт, край. Има да чакаш да те потърсят втори път”, категорична е шивачката. 
Въпреки усилния труд не се изкарвало много - чифт от вече готовите за опаковане обувки се плащал най-много по 50 
стотинки. “Да се скъсаш, повече от 10 чифта на ден не можеш да ушиеш. А ако е по-модерен моделът и дизайнът, и с 
един чифт ще си останеш за целия ден”, казва надомната работничка. 
Освен бомбетата на обувките някои от Кюстендил се хващат да бродират блузи, но поръчките били много ограничени. 
Отделни модни ателиета прибягват до надомното бродиране и шиене. Имало и един-двама, които си поръчвали чак в 
София материали, за да правят хартиени кесии и пликове за писма. И те обаче не изкарвали много.  
“Стагнацията е пълна. Много от италианските фирми и бизнесмени се изнесоха в Македония и особено в Албания. И кaк 
няма. Един италианец ми се оплака, че за да открие шивашки цех в България, за регистрация, разрешителни и 
документация трябва да плати 100-120 хиляди лева. В Албания му разрешили за 5 хиляди евро. Къде ще отиде при това 
положение?”, пита риторично Занева.  
“Освен това си най-редовен клиент на данъчните, на инспекцията по труда. Затова трябва да плащаш като луд 
осигуровки, такси, консумативи. И накрая излиза, че си бъхтал почти злудо. Печалбата просто не е за коментар”, казва 
жената. 
“Надомното е от зор, няма накъде друго. Но се хващаш. Защото не бачкаш ли, си загубен”, простичко казва Занева. 
С рисуване по всевъзможни предмети, за да ги превърне в уникати, тя се занимавала от години. Има и две изложби с 
рисувани щраусови яйца. Отскоро обаче опитва да изкарва и пари от това. Направила е страница със свои мостри в 
социалната мрежа, която за кратко събрала близо 900 харесвания. Там излага идеите си пред връстниците. Ползата е, че 
може да се свърже с много хора от цялата страна и дори от чужбина. 
Илиева приема поръчки по интернет, като доставя желаните стоки с наложен платеж. Сред най-странните неща, минали 
през ръцете , са абитуриентски обувки, украсени с бои като от бутикова колекция. Сега имала най-много поръчки за 
рисуване със специални бои върху панелите на мобилни телефони.  
Жени шият по 13 часа на ден 
Надомната работа е истинско робство. Трепем се почти денонощно, за да изпълним нормите, които са ни поръчани, а 
сумите са мизерни. Никой не се хваща от хубаво, често това е последен шанс да се изкара някой лев”, твърди шивачка  
от Хасково.  



35-годишната жена не желае да бъде снимана и да се представи с истинското си име. Причината е прозаична - работи, 
без да се осигурява или да плаща данъци.  
Има две деца. Преди време е работила в голяма местна фирма, но след последните съкращения останала буквално на 
улицата. “Регистрирах се на борсата, защото поне имах трудов договор. От там дават някой лев, колкото за храна. Мъжът 
ми работи за 450 лева като шофьор. Имаме и кредит и затова ни трябват още пари. Така се хванах на въдицата “работа 
вкъщи”, разказва жената.  
“Първите поръчки са нормални и с добро заплащане. Но след месец започват да ти режат от парите. Заяждат се за 
всичко. И постепенно вдигат бройката. Сега работя по 12-13 часа почти без почивен ден, за да изпълня бройките”, казва 
шивачката. 
С надомна работа успява да изкара около 350-400 лева на месец. “Машината ми е електрическа и гълта по стотина лева 
на месец, което си е за моя сметка. Но няма начин”, казва жената. “Единственото хубаво е, че като съм вкъщи, си 
посрещам децата след училище. Почивката е домакинската работа - готвене, пране, чистене...”, обяснява тя. 
Да се шие вкъщи е често срещана практика в Хасково. Тази промишленост е много силна в града. Надомничките работят 
без осигуровки, болнични и отпуски. Това устройва работодателите, защото им пести пари. А и Инспекцията по труда и 
полицията лесно могат да хванат нелегален цех в гараж или мазе. Но да влязат в домовете на толкова хора е значително 
по-трудно. 
Иначе обявите за надомна работа са хит сред измамниците и доста хора в Хасково вече “изгорели” покрай тях през 
последната година. От отговорилите се иска някаква дребна сума. Между 15 и 22 лева. Обикновено парите са за 
куриерска доставка на материалите, без значение от дейността. Наивниците превеждат сумата, но не получават нищо 
насреща. Затова от сдружението на надомните работници призовават хората да не се хващат на подобни обяви.  
 
 


