
 

 
 
 
 
Асоциация на индустриалния капитал в България 
 
Вестник Труд 
 
√ Минималната заплата - по формула 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1863110 
Механизъм за определяне на минималната работна заплата ще разработва служебният кабинет. Това обяви социалният 
министър Деяна Костадинова в събота пред Дарик радио. Тя не даде повече подробности за критериите, които тепърва 
ще се обсъждат. 
В момента минималната заплата е 310 лв., но няма механизъм за определяне на сумата. Възнаграждението се гласува от 
правителството. Според Костадинова разписването на механизъм за определяне на най-ниската заплата ще даде 
сигурност и на работниците, които ще знаят дали доходите им ще нараснат, и на работодателите, които ще могат по-
добре да планират разходите си. 
В петък от Асоциацията на индустриалния капитал в България предложиха минималното възнаграждение да се 
определя по браншове. Кабинетът “Борисов” също имаше идеи за механизъм за пресмятане на най-ниската заплата. 
Бившият министър на финансите Симеон Дянков беше предложил това да става по региони. Колегата му от социалното 
министерство Тотю Младенов също представи механизъм за пресмятане на минималното възнаграждение. 
Той предвиждаше размерът му да е 35 до 55 на сто от средната заплата. Трябваше да зависи и от границата на бедност и 
инфлацията. Идеята беше повишението да е задължително при инфлация от поне 10%. Предложението на Младенов 
обаче беше отхвърлено от Министерството на финансите. 
Костадинова каза още, че правителството ще се опита да осигури по 50 лева еднократна помощ за около 23 000 деца с 
увреждания. Тя отново повтори, че може да бъдат дадени допълнително и 65 лв. под формата на енергийни помощи.  
 
Вестник 24 часа 
 
√ Райков: Няма да извиваме ръцете на българския бизнес (обновена+снимки) 
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1860228 
Служебното правителство няма да извива ръцете на българския бизнес, заяви служебният министър-председател Марин 
Райков в началото на първото заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) след встъпване в 
длъжност на служебния кабинет. 
"Да отговоря на притеснения от страна на бизнеса за думата, която употребих - солидарност. В тази нелека социална 
среда, акцентирах върху необходимостта българският бизнес, индустриалците, националният капитал, да прояявят 
солидарност с най-социално уязвимите българи. 
Това беше изтълкувано от част от бизнеса, че държавата би била склонна да упражнява натиск. За това правителство ще 
бъде приоритет за създаване на благоприятна бизнес среда. Ние няма да извиваме ръцете на българския бизнес. 
Никой не обмисля увеличаване на данъците, нямаме намерение да упражняваме натиск за увеличаване на заплатите в 
частния сектор. Казах само една дума - солидарност. Втората дума, която бих използвал, е диалог. По какъв начин 
бизнесът, благотворителните структури, държавата биха поне малко облекчили положението на съгражданите, които са 
в тежко социално положение", коментира Райков.  
"Трябва да проявяваме солидарност и да намерим най-подходящата форма, чрез която да не посегнем на бизнес-
климата, но същевременно да подадем ръка и на всички българи. Това беше апел, който се надявам, че е правилно 
разбран", посочи премиерът.  
"Тези актове на отчаяние са едно послание - ние не можем да ги игнорираме", каза още той по повод случаите на 
самозапалване в страната. 
Плащанията и ангажиментите, които са поети, се плащат навреме, заяви министърът на финансите Калин Христов. 
Много е важно как се дават стимули на работодателите, посочи той.  
Пламен Димитров от КНСБ каза, че данните показват, че няма пряка корелация между минималната работна заплата и 
спад на заетостта. 
Ако искаме енергетиката да бъде стабилизирана, трябва дългът на НЕК да отиде в държавния дълг. Трябва да се вземат 
мерки в енергетиката, коментира той. 
Сферата на сигурността е префинансирана спрямо БВП, спрямо средното ниво в Европейския съюз. И обратно - 
недофинансирано е образованието и социалната сфера. 
Това каза председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. 
Осигуряване на заетост и повишаване на доходи може да има само с ръст на икономиката, заяви той. 
От АИКБ са предложили 12 мерки за по-добри условия за правене на бизнес в страната, така че да се генерират нови 
работни места, а не да се губят. 
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Могат да се обсъждат законодателни промени, които са отхвърляни от политически кабинети, а синдикати и 
работодатели са се съгласили да се случат, заяви той. 
Една от мерките, които АИКБ предлага, е да се направят по-прозрачни доставчиците на обществени услуги, да има 
задължение доставчиците да разкриват информация, каквато листват на борсата. 
Много често тези доставчици на обществени услуги имат монополно положение, коментира Велев. 
Друго предложение е договаряне на минимална работна заплата по отделни икономически дейности. Това по-реално и 
адекватно, заяви Велев. 
Той предложи среща на НСТС с КЗК, за да се види как може да се промени изкривяването на цените. 
Относно предложението на Марин Райков индустриалците да проявят солидарност с най-бедните граждани, Васил 
Велев заяви: „Не смятаме, че тези, които са придобили свръх печалби заради господстващо положение, правейки 
дарения, могат да получават индулгенция". 
Подкрепяме увеличаването на средствата по Националния план за действия по заетостта. Категорично ще се 
противопоставим на орязване на инвестиционни програми, включително държавно съфинансиране, каза още той.  
Едно избързване с индексация на основни доходи ще засегне безработицата, заяви Димитър Бранков от Българската 
стопанска камара (БСК). 
Той посочи, че очакват разплащане с бизнеса. 
"Това за нас е приоритет, защото неразплащането означава повече безработица." 
От камарата искат осигуряване на публичност и отчетност по отношение на антикризисните мерки, на заменките и др. 
Нужни са спешни мерки за либерализация на енергийния пазар, подчерта Бранков. 
По-важно от всякога е именно в този не лек момент да се гарантира и контролира спазването на законите, заяви 
председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Огнян Донев. 
Според него трябва да се подобри влошената бизнес среда в страната, да се ускори разплащането с фирми, като 
предпоставка за всичко останало. 
Председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов заяви, че бизнесът не е 
индиферентен към това, което се случва в страната. 
Заплатите са нараствали повече в частния сектор, отколкото инфлацията, посочи той. 
„Продължава социалната програма в енергийния сектор, фирмите продължават да плащат по-скъп ток, отколкото 
плащат гражданите", каза Симеонов. 
"Съществени концептуални разлики нямаме и можем да постигнем консенсус. Има различия в начините, които 
предлагаме. Но съм убедена, че на експертно ниво ще постигнем съгласие", заяви социалният министър Деяна 
Костадинова в края на първото заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). 
"Предлагам да сформираме работна група, която да започне работа следващата седмица. Моля, в понеделник по обед 
да излъчите свои представители и още във вторник да заседава", посочи тя. 
"Трябва да бъде възобновен тристранният диалог по сектори", каза Иван Кокалов от КНСБ и призова новите министри 
да свикат тристранните съвети към всяко министерство.  
Заседанието на НСТС приключи след два часа работа. 
 
investor.bg 
 
√ Асоциации настояват за повече права на акционерите 
http://www.investor.bg/novini-i-analizi/339/a/asociacii-nastoiavat-za-poveche-prava-na-akcionerite-,148622/ 
Акционерите да могат да правят предложения по вече включени точки в дневния ред по време на общото събрание на 
акционерите, поискаха от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Асоциацията на директорите за 
връзка с инвеститорите в България (АДВИБ). Това стана ясно от писмо след проведения от двете организации семинар на 
тема „Промени в Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). 
В него са участвали над 120 делегата, включително директори за връзки с инвеститори, юристи и членове на 
корпоративното ръководство на публични компании и експерти от Комисия за финансов надзор. 
На семинара е изказано експертно мнение, неагажиращо Комисията  за финансов надзор (КФН), че акционерите не 
могат да правят предложение за решения по вече включени в дневния ред въпроси според чл. 118 ал. 2 т. 3 от ЗППЦК. 
По този начин при формулировка на предложение за решение по точка от дневния ред от следния вид „Общото 
събрание на акционерите приема направеното от акционерите предложение в деня на общото събрание”, акционерите 
няма да могат да вземат легитимно решение, тъй като никой от тях не разполага с правомощие да прави предложение 
по време на обсъждането. 
Представителите на публичните дружества са заявили, че такова тълкувание е промяна в установената до момента 
практика. 
АИКБ и АДВИБ искат и акционерите да могат да предлагат точки към дневния ред по чл. 114 от ЗППЦК, който касае 
големи сделки или сделки със заинтересовани лица. Изказаното експертно мнение, неагажиращо институцията КФН е, 
че предлагането на такава точка е единствено и само в правомощията на управителния орган на публичното дружество, 
независимо, че управителния орган е предоставил доклад по предложението. 
От асоциациите са и против при преизбиране на текущото ръководство (поради изтичане на мандата) да се представят 
актуални документи. Това са най-общо свидетелство за съдимост, автобиография и други. 
Тъй като одиторът се избира по предложение на Одитния съвет, представителите на публичните дружества са изразили 
притеснение от практически трудности при избора на одитор, ако предложения одитор откаже ангажимент между 
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датата на свикване на ОСА (общо събрание на акционерите) и деня на събранието. Особено при хипотезата, че 
акционерите, присъстващи на събранието, нямат право да правят предложения по точката за избор на одитор. 
От АДВИБ и АИКБ са изпратили посочените казуси до Комисията за финансов надзор с искане за официално становище 
по тях. 
 
dnes.bg 
 
√ Бизнесът иска държавата да се разплати с фирмите 
http://www.dnes.bg/obshtestvo/2013/03/22/biznesyt-iska-dyrjavata-da-se-razplati-s-firmite.183537 
Ако се избърза с индексация на основни доходи, това ще се отрази на нивото на безработицата, заяви Димитър Бранков, 
заместник-председател на Българската стопанска камара (БСК) на заседанието на Националния съвет за тристранно 
сътрудничество, ръководено от вицепремиера и министър на труда Деяна Костадинова. 
Бранков посочи, че очакват разплащане с бизнеса. "Това за нас е приоритет, защото неразплащането означава повече 
безработица", каза той. От камарата искат да се осигурят публичност и отчетност по отношение на антикризисните 
мерки, на заменките и други. "Нужни са спешни мерки за либерализация на енергийния пазар", подчерта още Димитър 
Бранков. 
Огнян Донев, председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), заяви, че не 
предоставя конкретни мерки за момента, но като цяло организацията поставя три акцента - да се ускори плащането към 
фирмите, да се гарантира спазването на законите в страната и да се следи спазването на принципите на солидарност в 
обществото. Донев смята, че трябва да се подобри влошената бизнес среда в страната, да се ускори разплащането с 
фирмите, което да стане "предпоставка за всичко останало". 
Председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов посочи, че бизнесът не е 
безразличен към това, което се случва в страната. Заплатите са нараствали повече в частния сектор, отколкото 
инфлацията, каза Симеонов. „Продължава социалната програма в енергийния сектор, фирмите продължават да плащат 
по-скъп ток, отколкото плащат гражданите”, заяви той. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев коментира, че повишаването 
на доходи и заетост може да се осъществи, но само при ръст на икономиката. "По-страшно е, когато изобщо няма 
доходи", каза той. 
Асоциацията предложи 12 мерки на служебното правителство, които да помогнат за подобряването на условията за 
правене на бизнес в страната, така че да се генерират нови работни места. Първото е доставчиците на обществени 
услуги да бъдат по-прозрачни и да се въведе задължението те да представят информация по ясен и прозрачен начин за 
дейността си, за приходите и разходите. "Трябва да се знае всичко в подробности като например какви са 
възнагражденията на мениджмънта. Много често тези доставчици на обществени услуги имат монополно положение", 
коментира Велев. 
Подобна мярка може да бъде въведена с помощта на регулаторни институции, като Комисията за регулиране на 
съобщенията (КРС) и Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), поясни Велев. 
Втората мярка е да се въведе договаряне на минималната работна заплата по икономически дейности. Третото 
предложение е служебното правителство да свика съвместно заседание с Комисията за защита на конкуренцията във 
връзка с монополите и компаниите с господстващо положение. 
"Подкрепяме увеличаването на средствата по Националния план за действия по заетостта", посочи още Велев. 
"Категорично ще се противопоставим на орязване на инвестиционни програми, включително държавно 
съфинансиране", каза още той. 
"Съществени концептуални разлики нямаме и можем да постигнем консенсус. Има различия в начините, които 
предлагаме. Но съм убедена, че на експертно ниво ще постигнем съгласие". Това каза вицепремиерът и социален 
министър Деяна Костадинова в края на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. 
Костадинова предложи да бъде сформирана работна група, която да обсъди краткосрочните социални мерки. Работната 
група може да започне работа още следващата седмица.  До понеделник, 25 март, социалните партньори ще излъчат 
свои представители и още във вторник съветът ще заседава отново. 
 
agroplovdiv.bg 
 
√ Бизнесът отказа да вдига доходите 
http://agroplovdiv.bg/3121/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-
%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0-
%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5/ 
Индексацията на основните доходи може да вдигне безработицата. Това опасение изрази днес на заседанието на 
Националния съвет за тристранно сътрудничество зам.-председателят на БСК Димитър Бранков. Заседанието бе 
ръководено от вицепремиера и социален министър Деяна Костадинова. 
Основно искане на бизнеса е държавата да се разплати с фирмите като мярка срещу увеличаването на безработицата. От 
Стопанската камара искат да се осигурят публичност и отчетност на антикризисните мерки, на заменките, а също и 
либералицазия на енергийния пазар. 
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Председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Огнян Донев заяви, че имат 
три искания – да се ускори плащането към фирмите, да се гарантира спазването на законите в страната и да се следи 
спазването на принципите на солидарност в обществото. 
“Бизнесът не е безразличен към това, което се случва в страната”, каза председателят на Българската търговско-
промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов. Той посочи, че заплатите в частния сектор се вдигат над процента на 
инфлация. Цените на тока бяха дадени като пример за социална полизика от страна на бизнеса, тъй като тарифите за 
фирми са по-високи от тези за граждани. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев коментира, че повишаването 
на доходи и заетост може да се осъществи, но само при ръст на икономиката. “По-страшно е, когато изобщо няма 
доходи”, каза той. Велев предложи 12 мерки, които могат да подобрят бизнес климата в страната и да стопят 
безработицата. 
Първата е доставчиците на обществени услуги да бъдат по-прозрачни и да се въведе задължението те да представят 
информация по ясен и прозрачен начин за дейността си, за приходите и разходите. Тази мярка може да бъде въведена с 
помощта на регулаторни институции, като Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) и Държавната комисия за 
енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), според него. 
Втората мярка е да се въведе договаряне на минималната работна заплата по икономически дейности. Третото 
предложение е служебното правителство да свика съвместно заседание с Комисията за защита на конкуренцията във 
връзка с монополите и компаниите с господстващо положение. 
“Подкрепяме увеличаването на средствата по Националния план за действия по заетостта”, посочи още Велев. 
“Категорично ще се противопоставим на орязване на инвестиционни програми, включително държавно 
съфинансиране”, каза още той. 
Костадинова предложи да бъде сформирана работна група, която да обсъди краткосрочните социални мерки. Работната 
група може да започне работа още следващата седмица.  До понеделник, 25 март, социалните партньори ще излъчат 
свои представители и още във вторник съветът ще заседава отново. 
 
manager.bg 
 
√ Марин Райков: Няма да вдигаме данъци, няма да извиваме ръцете на бизнеса 
http://www.manager.bg/news/marin-raykov-nyama-da-vdigame-danatsi-nyama-da-izvivame-ratsete-na-biznesa 
 „Създаването на благоприятна бизнес среда ще бъде приоритет за това правителство. Ние няма да извиваме ръцете на 
българския бизнес. Никой не обмисля увеличаване на данъците, нямаме намерение да упражняваме натиск за 
увеличаване на заплатите в частния сектор.” С тези думи служебният премиер Марин Райков откри днес заседанието на 
Националния съвет за тристранно съртудничество. Диалогът между държавата, бизнеса и синдикатите бе подновен за 
първи път шест месеца насам. 
С встъпителните си думи премиерът Марин Райков доразтълкува посланието си от вчера, когато призова националният 
капитал да помогне на най-бедните. 
„Казах само една дума – солидарност. Втората дума, която бих използвал, е диалог. По какъв начин бизнесът, 
благотворителните структури, държавата биха поне малко облекчили положението на съгражданите, които са в тежко 
социално положение”, заяви той днес и подчерта, че под думата солидарност бизнесът не бива да разбира, че ще бъде 
упражнен натиск върху него. 
„В тази нелека социална среда, акцентирах върху необходимостта българският бизнес, индустриалците, националният 
капитал, да проявят солидарност с най-социално уязвимите българи. Това беше изтълкувано от част от бизнеса, че 
държавата би била склонна да упражнява натиск.Трябва да се проявим солидарност като се намери най-подходящата 
форма, чрез която да не се посегне на бизнес-климата, но същевременно да подадем ръка и на всички българи. Това 
беше апел, който се надявам, че е правилно разбран”, каза още премиерът. 
"Солидарността е нещо много коректно и морално", каза по-рано днес изпълнителният директор на Българската 
стопанска камара Божидар Данев по повод апела на премиера от вчера да се обсъдят възможностите за подкрепа та 
най-нуждаещите се от страна на индустриалния капитал. Според Данев обаче този вариант трябва да е адресиран към 
проспериращите сектори. 
 „Предложихме да се направи един преглед, който лесно може да се види в търговския регистър: в последните три 
години кои са фирмите, които са увеличили многократно оборота си, което е индикация за търговия с влияние. По същия 
начин балансовите числа на финансовите институции и те да бъдат основните донори в подобен солидарен подход в 
подпомагане на бедните и трябва да бъде ясен и начинът на преразпределение на тези средства – кой и по какъв начин 
ще отговаря за тях”, посочи Данев. 
 "Държа да се обърне внимание на всички процеси, които протичат в обществото и създават напрежение", обърна се 
Райков към участниците в тристранката, които на първото си заседание днес започват обсъждането на предложените от 
социалните партньори спешни мерки по доходите и заетостта. За първи път работата на социалния форум се излъчва на 
живо на сайта на кабинета. 
Председател на НСТС е вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Деяна Костадинова. На заседанието 
присъства и министърът на финансите Калин Христов. 
"Несигурността по отношение на приходната част на бюджета е нараснала. Не трябва да създаваме напрежение по 
въпроси, които не представляват риск, а са по-скоро сблъсък на политически идеи", коментира Христов като посочи че 
визира спекулациите на тема „размер на фискалния резерв”. „Фискалният резерв има цикличност, има сезонна 

http://www.manager.bg/news/marin-raykov-nyama-da-vdigame-danatsi-nyama-da-izvivame-ratsete-na-biznesa


цикличност, добави той. "Несигурността по отношение на приходната част на бюджета е нараснала. Не трябва да 
създаваме напрежение по въпроси, които не представляват риск, а са по-скоро сблъсък на политически идеи", подчерта 
пък Калин Христов, визирайки спекулациите на тема „размер на фискалния резерв”. 
Да се подобри бизнес средата, да се ускори разплащането на държавата с фирмите, да се гарантира и контролира 
спазването на законите – за това настоя по време на заседанието председателят на КРИБ Огнян Донев по време на 
заседанието. КРИБ ще направят и оценка на служебния кабинет, посочи още той. 
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал обяви, че организацията предлага 12 мерки за по-добри условия 
за правене на бизнес в страната и препоръча да се стартират промени в законодателството още сега. Служебното 
правителство може да подготви предложенията за законодателни промени, които да бъдат разгледани от следващия 
парламент, смята той. 
Сред предложените от АИКБ мерки са да се въведе договаряне на минималната работна заплата по икономически 
дейности, което може да осигури по-голямо повишение на заплатите; доставчиците на обществени услуги да станат по-
прозрачни; да се подготви среща на Тристранния съвет с Комисията за защита на конкуренцията по горещите теми за 
монополите и картелите. 
Велев също настоя за издължаване към бизнеса и посочи стореното от държавата през 2009 г. като огромна грешка, 
която не бива повече да се случва. 
По негова преценка сферата на сигурността в България е префинансирана спрямо средното в ЕС спрямо бюджета и 
обратното - сферата на образованието, на науката и други социални сфери са недофинансирани. 
Лидерът на КТ „Подкрепа” Константин Тренчев пък настоя да се създаде кризисен щаб за енергетиката под егидата на 
премиера, в който да участват министърът на енергетиката, НЕК, БЕХ, социалните партньори и „всички карти - на 
масата!” 
„Енергетиката е в състояние на полуразпад и ще стигне пълен разпад. Ако енергетиката се разпадне, със или без 
Тристранен съвет, нещата не могат да се оправят, предупреди той. 
Според него и КТ „Подкрепа” резерви за повишаване на доходите на отчайващо бедните хора в България могат да се 
намерят от орязването на „някои идиотски пера” в МВР, Министерството на отбраната и Външно министерство, без да се 
пипат доходите на ангажираните в системата. 
 Лидерът на КНСБ Пламен Димитров изтъкна, че трябва да се вземат мерки за няколко категории бедстващи лица - 
безработните, нуждаещите се от социални помощи, пенсионерите с ниски пенсии, работещите бедни, които са 250 000 
души, и майките на малки деца. 
 
news.ibox.bg 
 
√ Вземете от МВР и МО и дайте на бедните, призова Тренчев 
http://news.ibox.bg/news/id_86350293 
Енергетиката е в състояние на полуразпад и ще стигне пълен разпад, предупреди лидерът на КТ Подкрепа 
Константин Тренчев по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. 
Обръщам се към премиера под негова егида да се създаде кризисен щаб, в който да участват министърът на 
енергетиката, НЕК, БЕХ, социалните партньори и всички карти - на масата, призова синдикалният лидер. По думите му, 
ако се разпадне енергетиката, с или без тристранен съвет, нещата не могат да се оправят. 
Като особено важен Тренчев повдигна въпроса дали могат да се намерят резерви за повишаване на доходите на 
отчайващо бедните хора. Той посочи къде според КТ Подкрепа има такива резерви - в МВР, без да се пипат доходите на 
ангажираните в системата, орязвайки някои „идиотски пера", както и в Министерство на отбраната, където биха могли 
да се орежат някои мисии. Резерви има и във външно министерство. 
Лидерът на КНСБ Пламен Димитров изтъкна, че трябва да се вземат мерки за няколко категории бедстващи лица - 
безработните, нуждаещите се от социални помощи, пенсионерите с ниски пенсии, работещите бедни, които са 250 000 
души, и майките на малки деца. 
От работодателските организации Огнян Донев от КРИБнастоя да се подобри бизнес средата, да се ускори 
разплащането на държава с фирмите, да се гарантира и контролира спазването на законите. Той съобщи, че КРИБ ще 
направят и оценка на служебния кабинет. 
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България обърна внимание, че в тристранния съвет преди са 
били обсъждани антикризисни мерки и коментира, че ако те бяха изпълнени, ситуацията щеше да е различна. 
Той посочи, че АИКБ предлага 12 мерки за по-добри условия за правене на бизнес в страната и отбеляза, че са 
необходими промени в законодателството. Според него това не бива да бъде отлагано, защото служебното 
правителство може да подготви предложения за законодателни промени. 
Асоциацията настоява доставчиците на обществени услуги да станат по-прозрачни, да бъде въведено договаряне на 
минимална работна заплата по икономически дейности, което според Велев може да осигури по-голямо повишение 
сумарно на заплатите.  
Други предложение на АИКБ е да се подготви среща на Тристранния съвет с Комисията за защита на конкуренцията по 
горещите теми за монополите и картелите. 
Хората се подпомагат със социално подпомагане, а не с намаляване на цени, заяви той и изтъкна, че цените могат да се 
намалят чрез конкуренция. Велев настоя за издължаване на бизнеса и посочи стореното от държавата през 2009 г. като 
огромна грешка, която не бива повече да се случва.  
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По думите на Велев сферата на сигурността в България е префинансирана спрямо средното в ЕС спрямо бюджета и 
обратното - сферата на образованието, на науката и други социални сфери са недофинансирани. 
 
inews.bg 
 
√ Няма много възможности за пренасочване на средства 
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%9D%D1%8F%D0%BC%D0%B0-
%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-
%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_l.a_c.382_i.272530.html 
Потенциалът, от който могат да се пренасочат средства, е много малък. Това каза финансовият министър Калин Христов 
по време на Тристранния съвет за национално сътрудничество. 
След като изслуша предложенията на синдикати и работодатели, той посочи, че резерви ще се търсят в издръжката. 
Могат да се търсят резерви в намаляването на административните разходи и в сферата на сигурността, която е 
префинансирана, а образованието и науката недофинансирани, предложи председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. 
Той поясни, че бизнесът ще се противопостави, ако резерви се търсят от орязването на инвестиционните програми. 
"Осигуряване на заетост и повишаване на доходите може да има само с ръст на икономиката", категоричен бе Велев. 
От АИКБ предложиха някои конкретни мерки, сред които да се направят по-прозрачни доставчиците на обществени 
услуги, защото много често те имат монополно положение. 
Другите представители на бизнеса сред, които БСК, БТПП и КРИБ, посочиха, че трябва да се подобри увредената бизнес 
среда, държавата да се разплати с фирмите и да се контролира по-силно спазването на законите. 
От БСК настояха още за по-ясен преглед за изпълнението на бюджета. 
Бизнесът също предложи да се проведе среща между КЗК и правителството, за да станат ясни монополите у нас. 
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√ Антикризисните мерки остават пожелателни заради несигурност на бюджетните приходи 
http://www.mediapool.bg/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BD%
D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-
%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-
%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-
%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-
%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8-news204367.html 
Първото заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) в петък, отложи обсъждането на 
антикризисни мерки за началото на април, тъй като засега няма разчети с колко пари разполага бюджетът за 
допълнително подпомагане на най-уязвимите групи. 
"В приходната част на бюджета има значителна несигурност. Имаме разходна част, която я считаме за сигурна, а 
приходната част не е толкова сигурна, за нея трябват усилия и тя е зависима от развитието на икономиката", обяви 
финансовият министър Калин Христов. 
Според него обаче няма основание да се твърди, че бюджетът няма да бъде изпълнен, каквито предположения изказаха 
синдикати и работодатели. "Не може да се твърди, че в него има и съществени резерви. Несигурността по отношение на 
приходната част е нараснала. Вероятността растежът да е по-малък от планирането е по-голяма. По отношение на 
фискалния резерв не трябва да създаваме напрежение, което допълнително създава несигурност и плаши бизнеса и 
домакинствата и води до намаление на потреблението", посочи той. 
Бизнесът обяви, че е поел достатъчно тежест в условията на криза и призова правителството да не пристъпва към мерки, 
които ще влошат бизнес средата и ще доведат до намаление на работни места. Синдикатите от своя страна пак настояха 
за вдигане на минималната работа заплата, но финансовият министър се възпротиви. 
Служебният премиер Марин Райков от своя страна увери, че няма да бъдат извивани ръцете на бизнеса. Той уточни, 
че призивът му индустриалците да проявят солидарност  към най-бедните неправилно е бил изтълкуван като желание от 
страна на държавата да упражнява натиск върху бизнеса. 
Бизнесът настоя за редовно разплащане 
Работодателските организации поискаха гаранции от правителството, че няма да бъдат спрени разплащанията на 
държавата към бизнеса. "Очакваме да се подобри влошената бизнес среда в това число да се подобри и ускори 
разплащането с фирмите, да се контролира и гарантира спазването на законите в страната", каза председателят на КРИБ 
Огнян Донев. 
"Очакваме разплащане с бизнеса по обществени поръчки и европроекти. Това за нас е приоритет, защото всичко 
останало означава повече безработица, а тя е основният проблем, пред който сме изправени", посочи Димитър Бранков 
от БСК. 
Цветан Симеонов от Българската търговскопромишлена палата коментира, че бизнесът не е безразличен към 
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случващото се в обществото в условията криза и даде пример, че в частния сектор в последните години заплатите са 
нараснали повече отколкото сумарно е инфлацията. "Временни мерки като трите дни болнични, стоварени на гърба на 
работодателя продължиха за постоянно. Фирмите продължават да плащат по-скъп ток за сметка на гражданите", посочи 
той. 
Бранков допълни, че намаляването на цените на тока няма как да се случва в дългосрочна перспектива и не трябва да се 
насаждат излишни очаквания в обществото. Той посочи, че най-ефективната мярка е подпомагането на уязвимите, както 
е препоръчал и еврокомисарят Гюнтер Йотингер. 
Марин Райков: Няма да извиваме ръцете на българския бизнес 
"Ние няма да извиваме ръце на българския бизнес и това беше много ясно казано. Това противоречи на логиката на 
това, което от самото начало ние отстояваме като подход. Следователно никой не обмисля увеличаване на данъците, 
нямаме намерение да упражняваме неправомерен натиск за някакво изкуствено увеличаване на заплатите в частния 
сектор, извън това, което се разберем. Аз казах само една дума и тази дума е "солидарност". Това беше един апел, който 
искрено се надявам, че ще бъде правилно разбран", коментира министър-председателят пред тристранния съвет. 
Уверение, че няма да се правят непремислени ходове с увеличението на минималната заплата бизнесът получи и от 
финансовия министър Калин Христов. Той коментира, че за всяка мярка трябва да се пресмятат разходът и тежестта, 
който водят след себе си. "Не трябва да считаме, че има мярка с изцяло положителен ефект", допълни той. Христов даде 
пример, че за служителите в предприятията, които могат да си го позволят, вдигането на минималната заплата ще е 
плюс, но ще е негатив за тези, които не могат. 
Работодателите готови да посочат на КЗК картелите и монополите 
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал предложи да се подготви съвместно заседание на социалните 
партньори и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). "Социалните партньори могат да им покажат, ако те не 
виждат, къде има господстващо положение, картелно споразумение и как това може да се промени", заяви той. "Ако се 
възстанови конкуренцията, ще паднат цените. Не могат да се субсидират цени и така да се подпомагат хората", заяви 
той. 
След заседанието обаче Велев заяви, че на този етап ще се въздържи от посочването на конкретни картели и монополи, 
но при нужда ще ги посочи пред КЗК. Той коментира, че в някои сектори самото законодателство предполага наличието 
на монополи. Велев допълни, че проблемни сектори са не само енергетиката, но и дърводобива, транспорта, достъпа на 
фирми до търговските вериги. 
Представители на работодателите дадоха пример, че 250 големи фирми генерират 90 от печалбата на бизнеса в 
България. 
Синдикатите предлагат орязване на разходи в силовите ведомства 
Синдикатите призоваха за търсенето на резерви в министерства и ведомства, с които да се финансират социалните 
мерки. Според лидера на КНСБ резерви могат да се търсят в капиталовите разходи. 
Лидерът на "Подкрепа" Константин Тренчев заяви, че резерви може да се намерят и в МВР, без да се пипат доходите на 
хората, ангажирани в тази система, "орязвайки някои идиотски пера до минимум". "Защо да не се обмисли и изтегляне 
на контингенти? Харчим огромни пари, а излагаме хората само на риск", допълни той. 
Финансовият министър Калин Христов коментира, че орязване на разходи за инвестиции е рисково и резерви се търсят в 
перото издръжка. 
"Потенциалът, от който могат да се пренасочват средства, е много малък. Естествено принципът е там, където считаме, 
че най-неефективно се използват, тези резерви да се използват за политики, които имат най-голямо влияние върху 
икономиката, така и върху социалната ситуация. Това е логиката. Няма в момента да се ангажирам с конкретни цифри, 
тъй като не обичам да говоря за неща, които не са премислени, не са пресметнати и оразмерени", каза той. 
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√ БСК: Спрете популизма 
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Спрете популизма. Това призовават от Българската стопанска камара (БСК) във връзка с предложенията за по-нататъшно 
намаляване на цените на електроенергията за крайните потребители и искането за увеличаване на минималната 
работа заплата. 
След 6-месечно прекъсване служебният кабинет възобнови дейността на Националния съвет за тристранно 
сътрудничество. На заседанието на Съвета трябва да бъдат обсъдени предложените от социалните партньори спешни 
мерки по доходите и заетостта, съобщават от правителствената пресслужба. Оказва се обаче, че за пореден път има 
голямо разминаване във вижданията на синдикати и работодатели. 
"Действително положението на българските граждани е тежко и, за голямо съжаление, дори управляващите като че ли 
не осъзнават в пълна степен сериозността на ситуацията. Основания за подобен извод ни дават неколкократните 
изявления за мерки, които имат по-скоро популистки характер,отколкото да дават реалистичен изход от кризата, в 
която обществото ни се намира", заявяват от БСК. 
От гледна точка на Камарата популистки са няколко идеи - по-нататъшно намаляване на вече субсидираните цени на 
електроенергията за битовите потребители, идеите за увеличение на минималната работна заплата (МРЗ) и призивът за 
"солидарност“ от страна на индустрията спрямо населението. 
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"Солидарност" 
Вчера служебният премиер Марин Райков се обърна към индустриалците в България с призив за солидарност към най-
бедната част на обществото. "Крайно време е да се обърнем към една ценност, която е ключова за една демократична 
държава и това е солидарността", подчерта Райков, цитиран от iNews.bg. 
Райков заяви, че много би искал българските индустриалци и хората, които имат възможности, да помислят по какъв 
начин могат да проявят своята солидарност за най-нуждаещите се техни съграждани. Това, според него, е най-добрият 
начин българският индустриален капитал да бъде идентифициран като носител на национална отговорност и да се 
легитимира като социлно-отговорен. 
От БСК обаче заявяват, че висшата форма на солидарност са "данъците и особено ДДС и акцизите". 
От Българската стопанска камара питат "защо само от индустрията се очаква солидарност – къде са фирмите от 
финансовия сектор и услугите, къде са политическите партии, чиновниците, членовете на общински съвети и пр. 
Според БСК основно индустрията поема тежестите на кризата, като от работодателската организация питат докога 
индустрията ще покрива щетите, нанесени от "недалновидното управление на икономиката". 
Според БСК популизъмът води до намаляване на конкурентоспособността на българската икономика, което е в основата 
на днешната ситуация. Днес всички ние плащаме грешните стъпки на досегашното управление. Служебното 
правителство и синдикатите не бива да се впускат по наклонената плоскост на популизма, ако иска да покаже 
ефективност на дейността си и националноотговорно поведение, заявяват още от Камарата. 
Минимална работна заплата 
От БСК посочват, че всяко административно увеличение на МРЗ без оценка на въздействието на тази мярка води до 
негативни последствия за икономиката. В тази връзка от Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) също се обявиха 
против увеличаването на минималното трудово възнаграждение, както предлагат синдикатите. От АИКБ заявиха, че 
има пряка зависимост между увеличаването на МРЗ и нарастването на безработицата, като с увеличаването на МРЗ се 
увеличават и разходите на работодателите за социални осигуровки в резултат от по-високите брутни заплати. Днес БСК 
също направи тази съпоставка. 
Едно от настояванията на синдикатите е увеличаване размера на минималната работна заплата от 310 на 340 лева от 1 
април 2013 г. Освен това се предлага някои от държавните разходи – капиталови, бюджетни и др., да бъдат 
преструктурирани, за да се насочат 350-400 млн. лева за "туширане на бедността сред най-уязвимите социални групи". 
Енергийни помощи 
В сряда (20 март) 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 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. 
От КНСБ предлагат еднократна енергийна помощ, добавка в размер на 20 лева за хората с най-ниски пенсии и в размер 
на 40 лева на месец за най-бедните, заети в бюджетната сфера, както и спешно разкриване на 25 хиляди временни 
работни места. 
Намалението на енергийните цени фактически субсидира и богатите хора, и хората, които нямат доходи да 
посрещнат тези плащания. По този начин се засилва социалното неравенство, предупреждават от своя страна от БСК.  
Според Камарата решението трябва да се търси чрез прилагане на компенсаторни механизми само за онези слоеве от 
населението, за които сметките за енергийно потребление са непосилни. Освен това от организацията искат ревизия на 
дейността на монополните дружества и регулаторния орган и други мерки, гарантиращи повече прозрачност и 
ефективност на енергийната система. 
Припомняме, че Марин Райков поиска Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) "да се самосезира и да даде отговор 
на обществото, кои са монополистите и картелите в държавата". От КЗК отговориха на думите на премиера и заявиха, че 
КЗК няма правомощията да установи кои са монополистите в България. Според Комисията нито Законът за защита на 
конкуренцията, нито правото на Европейския съюз забраняват монополното или господстващото положение на 
предприятията. 
Бюджет 
Необходим е ясен преглед на изпълнението на бюджета. Бюджетът за 2013 г. е преоразмерен като приходи. През 
януари имаме с 6% по-малко приходи, отколкото са събрани през януари миналата година. От тази гледна точка е много 
важно служебното правителство да определи фискалното пространство, с което разполага за посрещане на едни или 
други разходи. Това заяви пред БНР заместник-председателят на Българската стопанска камара Димитър Бранков. 
Все пак Бранков каза: "Няма как да не подкрепим частично предложенията на синдикатите за ограничаване на целева 
група за социално подпомагане. Това би могло да бъдат децата в неравностойно положение". 
"Но преди всичко съкращаването на разходи на бюджета не трябва да върви в посока на съкращаване на 
инвестиции по вече сключени договори", смята заместник-председателят на БСК. Според него може би трябва да се 
помисли за някои харчове от типа на дискутираните месеци наред 100 млн. лв. за СРС-та. По думите му е много важно е 
да се определи това фискално пространство и какви разходи може да си позволи правителството. 
"Изключително против сме неразплащане на задължения не само по сключени договори, без значение дали са по 
обществени поръчки и по проекти с европейски средства, но и бързо възстановяване на дължимо ДДС – там имаме 
проблеми от години. За това не са необходими непременно радикални законодателни промени", каза още той. 
По данни на Министерството на финансите фискалният резерв към 31 януари 2013 г. е в размер на 4.1 млрд. лв.  



Според данни на Евростат заетостта в България намалява с 1,5% през четвъртото тримесечие на миналата година 
спрямо предходните три месеца, като намалението е едно от най-големите в ЕС. По данни на НСИ 3,1 милиона са 
заетите лица в българската икономика за четвъртото тримесечие на 2012 година. Безработицата за 2012 г. е 12,3 на сто 
и се увеличава спрямо предходната година. 
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√ Премиерът: Няма да извиваме ръцете на бизнеса 
http://www.bia-
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%86%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0_/ 
Служебното правителство няма да извива ръцете на българския бизнес. Това каза премиерът Марин Райков в началото 
на първото заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) по повод притесненията на бизнеса 
от призива му индустриалците да проявят солидарност към най-бедните. 
За първи път от шест месеца представители на държавата, бизнеса и синдикатите седнаха отново на една маса - ще 
бъдат обсъдени предложените от социалните партньори спешни мерки по доходите и заетостта. Това е и първото 
заседание на Тристранния съвет след встъпването в длъжност на служебното правителство. 
За първи път работата на социалния форум беше излъчен на живо на сайта на кабинета. 
"Държа да се обърне внимание на всички процеси, които протичат в обществото и създават напрежение", обърна се 
Марин Райков към участниците в тристранката. Той побърза да успокои бизнеса, че под думата солидарност, не трябва 
да разбират, че държавата ще упражни натиск върху тях: 
"В тази нелека социална среда, акцентирах върху необходимостта българският бизнес, индустриалците, националният 
капитал, да проявят солидарност с най-социално уязвимите българи. Това беше изтълкувано от част от бизнеса, че 
държавата би била склонна да упражнява натиск. За това правителство ще бъде приоритет създаване на благоприятна 
бизнес среда. Ние няма да извиваме ръцете на българския бизнес. Никой не обмисля увеличаване на данъците, 
нямаме намерение да упражняваме натиск за увеличаване на заплатите в частния сектор. Казах само една дума – 
солидарност. Втората дума, която бих използвал, е диалог. По какъв начин бизнесът, благотворителните структури, 
държавата биха поне малко облекчили положението на съгражданите, които са в тежко социално положение". 
"Трябва да се проявим солидарност като се намери най-подходящата форма, чрез която да не се посегне на бизнес-
климата, но същевременно да подадем ръка и на всички българи. Това беше апел, който се надявам, че е правилно 
разбран", каза още премиерът. По повод случаите на самозапалване той изтъкна, че тези актове на отчаяние са едно 
послание, което не можем да игнорираме. 
"Солидарността е нещо много коректно и морално", каза по-рано изпълнителният председател на Българската 
стопанска камара Божидар Данев по повод намерението на Райков да обсъди с индустриалците възможностите за 
солидарност с най-нуждаещите се. Данев обаче отбеляза, че не трябва да става дума за целия бизнес, а за 
проспериращите сектори. "Предложихме да се направи един преглед, който лесно може да се види в търговския 
регистър: в последните три години кои са фирмите, които са увеличили многократно оборота си, което е индикация за 
търговия с влияние. По същия начин балансовите числа на финансовите институции и те да бъдат основните донори в 
подобен солидарен подход в подпомагане на бедните и трябва да бъде ясен и начинът на преразпределение на тези 
средства – кой и по какъв начин ще отговаря за тях", каза още Данев. 
"Несигурността по отношение на приходната част на бюджета е нараснала. Не трябва да създаваме напрежение по 
въпроси, които не представляват риск, а са по-скоро сблъсък на политически идеи", подчерта пък Калин Христов, 
визирайки спекулациите на тема "размер на фискалния резерв". 
„Едно избързване с индексация на основни доходи ще засегне безработицата”, каза Димитър Бранков – зам.-
председател на БСК, по време на заседанието на НСТС. „Очакваме категорично разплащане с бизнеса както по 
проекти, които се изпълняват, така и по обществени поръчки, и по цялата верига на доставки, свързани с публичните 
средства”, заяви Димитър Бранков.  "Разплащането за нас е приоритет, защото всичко останало означава повече 
безработица, а тя е основният проблем, пред който сме изправени", коментира още Бранков. БСК настоява за ускорено 
изплащане в пълен размер от държавата, общините и публичните предприятия на задължения по обществени поръчки 
и проекти с публично финансиране, както и за ускоряване и разплащане на проекти и допълнителни мерки и програми 
с пряк ефект върху заетостта. Камарата предлагат да се обсъди възможността от предприемане на действия за 
ограничаване на неприоритетни публични разходи по отделни първостепенни разпоредители с бюджетни кредити 
през 2013 година, включително за текуща издръжка за специални средства и доставки без ефект за заетостта и 
икономическия растеж. БСК подкрепя идеята да има ограничени целеви групи, които да получат еднократно средства 
от държавата. Камарата настоява за публикуване в интернет на цялата входяща и изходяща кореспонденция на 
централните и местни администрации с изключение на класифицираната информация. И още за подробен месечен 
отчет за изпълнение на приходите и разходите на държавните и местните администрации, на всички издадени 
разрешителни за възобновяема енергия, за комбинирано ел. производство, за доставки на гарантирани цени по т.нар. 
невъзстановими разходи. БСК очаква да е публична и пълната документация по обществените поръчки, както и да има 
регистър за невъзстановен ДДС и акцизи, регистър на държавната и общинска земя, както и на арендни договори и 
условията за арендуване, на държавно и общинско имущество и на активи за предстояща приватизация. 
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http://www.bia-bg.com/news/14938/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D1%80%D1%8A%D1%82_%D0%9D%D1%8F%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5_%D1%80%D1%8A%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0_/


Непосредствено преди заседанието на НСТС, БСК разпространи призив към служебното правителство и синдикатите да 
спрат с популизма и да започнат да прилагат мерки за възстановяване на българската икономика. 
Енергетиката е в състояние на полуразпад и ще стигне пълен разпад, предупреди лидерът на КТ Подкрепа Константин 
Тренчев по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Обръщам се към премиера 
под негова егида да се създаде кризисен щаб, в който да участват министърът на енергетиката, НЕК, БЕХ, социалните 
партньори и всички карти - на масата, призова синдикалният лидер. По думите му, ако се разпадне енергетиката, с или 
без тристранен съвет, нещата не могат да се оправят. Като особено важен Тренчев повдигна въпроса дали могат да се 
намерят резерви за повишаване на доходите на отчайващо бедните хора. Той посочи къде според КТ Подкрепа има 
такива резерви - в МВР, без да се пипат доходите на ангажираните в системата, орязвайки някои "идиотски пера", 
както и в Министерство на отбраната, където биха могли да се орежат някои мисии. Резерви има и във външно 
министерство. 
Лидерът на КНСБ Пламен Димитров изтъкна, че трябва да се вземат мерки за няколко категории бедстващи лица - 
безработните, нуждаещите се от социални помощи, пенсионерите с ниски пенсии, работещите бедни, които са 250 000 
души, и майките на малки деца. 
От работодателските организации Огнян Донев от КРИБ настоя да се подобри бизнес средата, да се ускори 
разплащането на държава с фирмите, да се гарантира и контролира спазването на законите. Той съобщи, чеКРИБ ще 
направят и оценка на служебния кабинет. 
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България обърна внимание, че в тристранния съвет преди са 
били обсъждани антикризисни мерки и коментира, че ако те бяха изпълнени, ситуацията щеше да е различна. Той 
посочи, че АИКБ предлага 12 мерки за по-добри условия за правене на бизнес в страната и отбеляза, че са необходими 
промени в законодателството. Според него това не бива да бъде отлагано, защото служебното правителство може да 
подготви предложения за законодателни промени. Асоциацията настоява доставчиците на обществени услуги да 
станат по-прозрачни, да бъде въведено договаряне на минимална работна заплата по икономически дейности, което 
според Велев може да осигури по-голямо повишение сумарно на заплатите. Други предложение на АИКБ е да се 
подготви среща на Тристранния съвет с Комисията за защита на конкуренцията по горещите теми за монополите и 
картелите. Хората се подпомагат със социално подпомагане, а не с намаляване на цени, заяви той и изтъкна, че цените 
могат да се намалят чрез конкуренция. Велев настоя за издължаване на бизнеса и посочи стореното от държавата през 
2009 г. като огромна грешка, която не бива повече да се случва. По думите на Велев сферата на сигурността в България 
е префинансирана спрямо средното в ЕС спрямо бюджета и обратното - сферата на образованието, на науката и други 
социални сфери са недофинансирани. 
Председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов заяви, че бизнесът не е 
индиферентен към това, което се случва в страната. Заплатите са нараствали повече в частния сектор отколкото 
инфлацията, каза Симеонов. "Продължава социалната програма в енергийния сектор, фирмите продължават да 
плащат по-скъп ток отколкото плащат гражданите", каза Симеонов. 
След края на двучасовото заседание вицепремиерът Деяна Костадинова заяви: Съществени концептуални разлики 
нямаме и можем да постигнем консенсус. Има различия в начините, които предлагаме. Но съм убедена, че на 
експертно ниво ще постигнем съгласие. Предлагам да сформираме работна група, която да започне работа следващата 
седмица. Моля в понеделник по обед да излъчите свои представители и още във вторник да заседава. 
 
komentator.bg 
 
√ Васил Велев: Повече доходи може да има само с ръст на икономиката  
http://komentator.bg/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-
%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8-
%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-%D1%81-
%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-n-3634 
Осигуряване на заетост и повишаване на доходи може да има само с ръст на икономиката. Това каза Васил Велев, 
председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), на днешното заседание на Националния 
съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). 
От АИКБ са предложили 12 мерки за по-добри условия за правене на бизнес в страната, така че да се генерират нови 
работни места, а не да се губят. 
Могат да се обсъждат законодателни промени, които са отхвърляни от политически кабинети, а синдикати и 
работодатели са се съгласили да се случат, заяви Велев. Една от мерките, които АИКБ предлага, е да се направят по-
прозрачни доставчиците на обществени услуги, да има задължение доставчиците да разкриват информация, каквато 
листват на борсата частните компании. По думите на Велев, много често тези доставчици на обществени услуги имат 
монополно положение. Друго предложение е договаряне на минимална работна заплата по отделни икономически 
дейности, което според АИКБ е по-реално и адекватно. Велев предложи среща на НСТС с КЗК, за да се види как може да 
се промени изкривяването на цените. 
Сферата на сигурността е префинансирана спрямо БВП, спрямо средното ниво в Европейския съюз. И обратно - 
недофинансирано е образованието и социалната сфера, коментира още Васил Велев. Относно предложението на Марин 
Райков индустриалците да проявят солидарност с най-бедните граждани Васил Велев заяви: „Не смятаме, че тези, които 
са придобили свръх печалби заради господстващо положение, правейки дарения, могат да получават индулгенция”. 

http://komentator.bg/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-%D1%81-%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-n-3634
http://komentator.bg/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-%D1%81-%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-n-3634
http://komentator.bg/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-%D1%81-%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-n-3634
http://komentator.bg/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-%D1%81-%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-n-3634
http://komentator.bg/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-%D1%81-%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-n-3634


Подкрепяме увеличаването на средствата по Националния план за действия по заетостта, заяви Велев. Категорично ще 
се противопоставим на орязване на инвестиционни програми, включително държавно съфинансиране, каза още 
председателят на АИКБ. 
 
spekulanti.com 
 
√ Бизнесът: Сигурността е префинансирана, за сметка на образование и социална сфера 
http://www.spekulanti.com/novini-ikonomika/30566-
biznesut_sigurnostta_e_prefinansirana_za_smetka_na_obrazovanie_i_socialna_sfera 
Сферата на сигурността е префинансирана спрямо БВП, спрямо средното ниво в Европейския съюз. И обратно - 
недофинансирано е образованието и социалната сфера. Това каза Васил Велев, председател на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ), на първото заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество 
(НСТС) след встъпване в длъжност на служебния кабинет, цитира го Агенция „Фокус”. 
Осигуряване на заетост и повишаване на доходи може да има само с ръст на икономиката, заяви Велев. 
От АИКБ са предложили 12 мерки за по-добри условия за правене на бизнес в страната, така че да се генерират нови 
работни места, а не да се губят. 
„Могат да се обсъждат законодателни промени, които са отхвърляни от политически кабинети, а синдикати и 
работодатели са се съгласили да се случат“, заяви той. 
Една от мерките, които АИКБ предлага, е да се направят по-прозрачни доставчиците на обществени услуги, да има 
задължение доставчиците да разкриват информация, каквато листват на борсата частните компании. 
„Много често тези доставчици на обществени услуги имат монополно положение“, коментира Велев. 
„Друго предложение е договаряне на минимална работна заплата по отделни икономически дейности. Това е по-реално 
и адекватно“, заяви Велев. Той предложи среща на тристранката с КЗК, за да се види как може да се промени 
изкривяването на цените. 
Относно предложението на Марин Райков индустриалците да проявят солидарност с най-бедните граждани Васил Велев 
заяви: 
Не смятаме, че тези, които са придобили свръхпечалби заради господстващо положение, правейки дарения, могат 
да получават индулгенция”. 
Подкрепяме увеличаването на средствата по Националния план за действия по заетостта, заяви Велев. Категорично ще 
се противопоставим на орязване на инвестиционни програми, включително държавно съфинансиране, каза още той. 
 
  
Телевизия Bulgaria on Air 
 
√ Служебното правителство няма да извива ръцете на бизнеса, обеща Райков (видео) 
http://bgonair.bg/bg/news/bulgaria/read/sluzhebnoto_pravitelstvo_nqma_da_izviva_rycete_na_biznesa_obeshta_rajkov/ 
Държавата няма да упражнява и натиск върху частните фирми да повишат заплатите, категоричен е премиерът. 
Служебното правителство няма да извива ръцете на българския бизнес, обясни министър-председателят Марин 
Райков в началните минути на първото заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) от 
управлението на служебния кабинет. 
Той успокои всички собственици на фирми в страната, че когато е казал как бизнесът трябва да прояви солидарност към 
най-социално уязвимите в момента, не е имал предвид увеличаване на данъци. Държавата няма да упражнява и 
натиск върху частните фирми да повишат заплатите, обясни Райков. Целта е да се създаде благоприятна среда за 
бизнеса и същевременно да се помогне на всички хора. 
Междувременно от Асоциацията на индустриалния капитал в страната се обявиха против всякакво орязване на 
инвестиции и държавно съфинансиране. Според председателя Васил Василев има префинансиране в сферата на 
сигурността, спрямо БВП, в сравнение с нивото на другите европейски страни.Наблюдава се обаче липса на средства за 
образование и социално подпомагане. 
Една от предложените мерки, с които ще се подпомогне бизнесът и ще се отворят нови работни места е прозрачност на 
доставчиците на обществени услуги, които обикновено са монополни, добави Василев. 
Президентът на КНСБ Пламен Димитров пък предложи пълна ревизия по министерствата, за да се направи 
преструктуриране на разходите, като уточни, че според експерти има резерви, равни на около 350 млн. лева. 
Заседанието на НСТС е първото, след като служебният кабинет встъпи в длъжност. Председателят на съвета Деяна 
Костадинова поясни, че съветът ще разглежда само проблемите, които не изискват законови промени, защото не са в 
компетенцията на служебното правителство. 
От следващата седмица ще се създаде и работна група, която ще започне да заседава от вторник. Всяка страна от НСТС 
ще излъчи представител. Според Костадинова възгледите на членовете от съвета не се различават концептуално и ще 
бъде постигнато споразумение на експертно ниво. 
 
 
 
 
 

http://www.spekulanti.com/novini-ikonomika/30566-biznesut_sigurnostta_e_prefinansirana_za_smetka_na_obrazovanie_i_socialna_sfera
http://www.spekulanti.com/novini-ikonomika/30566-biznesut_sigurnostta_e_prefinansirana_za_smetka_na_obrazovanie_i_socialna_sfera
http://bgonair.bg/bg/news/bulgaria/read/sluzhebnoto_pravitelstvo_nqma_da_izviva_rycete_na_biznesa_obeshta_rajkov/


Вестник Преса 
 
√ Пенсионерите без добавки за Великден 
http://pressadaily.bg/publication/11728-
%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-
%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B4%D0%B5%D0%BD/ 
Пенсионерите не са включени в първия пакет от социални мерки, които служебното правителство предлага в подкрепа 
на най-уязвимите групи. Засега еднократни помощи за Великден за третата възраст не се предвиждат. Това призна 
вицепремиерът Деяна Костадинова пред Би Ти Ви вчера. 
От думите й стана ясно, че са правени разчети и ако след време се окаже, че има допълнителни средства, тогава може 
да се мисли за такива добавки. „Разполагаме с кратко време и ограничен финансов ресурс“, подчерта тя. Не можело да 
се говори за увеличение на пенсиите извън предвиденото - средно с 9,3% от 1 април. 
Ден след оповестените от кабинета намерения за отпускане на еднократни добавки за най-уязвимите групи от 
обществото Костадинова хвърли повече светлина. Планираните средства за деца с увреждания и за хората, които не са 
взели енергийни помощи, защото доходите им са над определени граници, ще са от порядъка на 60-65 лв. Точният 
размер ще е ясен идната седмица. 
Синдикатите и бизнесът също предложиха редица социални и икономически мерки. Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ) иска да се намали срокът за възстановяване на ДДС от 30 на 15 дни с аргумента, че ще се 
улесни дейността на бизнеса в кризата и ще се насърчи излизането му на светло. 
КНСБ и „Подкрепа“ искат от 1 април минималната заплата да се повиши от 310 на 330 лв., но бизнесът е против, 
защото имало риск да се повиши безработицата. АИКБ настоява договарянето на най-ниското възнаграждение да е по 
икономически дейности, а не единно за страната.  
 
dariknews.bg 
 
√ Райков: Няма да извиваме ръцете на бизнеса 
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1058985 
Следващия вторник ще стане ясно с какъв финансов ресурс разполага правителството за подпомагане на най-бедните, 
кои социални групи и с какви помощи ще бъдат подпомогнати. Работна група към Националния съвет за тристранно 
сътрудничество ще обсъди конкретните възможни мерки, стана ясно след днешното първо заседание на съвета, под 
ръководството на служебния вицепремиер и социален министър Деяна Костадинова. Синдикатите отново предложиха 
пакети от мерки, насочени към безработните, работещите бедни, социално слабите и майките с малки деца. От своя 
страна бизнесът се обяви против ръст на минималната заплата и за подобряване на бизнес средата и създаване на 
условия за конкуренция с цел падане на цените.   
В началото на заседанието премиерът Марин Райков се обърна към бизнеса, за да уточни, че посланието му за 
солидарност спрямо уязвимите социални групи не е имало за цел да оказва натиск върху работодателите. „Ние няма да 
извиваме ръцете на българския бизнес и това беше много ясно казано. Никой не обмисля увеличаване на данъците, 
нямаме намерение да упражняваме неправомерен натиск за някакво изкуствено увеличаване на заплатите в частния 
сектор извън това, за което се разберем. Аз казах само една дума и тази дума е солидарност", каза той. 
Някои от работодателите приеха призива за солидарност, но посочиха, че не приемат логиката хората да се подпомагат 
със субсидиране на цените. „Не смятаме, че тези, които са придобили свръхпечалба и поради господстващо положение 
на пазара и картелни споразумения, правейки дарения, получават индулгенция. Хората се подпомагат със средствата за 
социално подпомагане, но цените могат да се свалят, като се възстанови конкуренцията", каза Васил Велев от 
Асоциацията на индустриалния капитал.   
Синдикатите посочиха възможни източници на резерви за подпомагане на най-бедните у нас. Президентът на КТ 
„Подкрепа" Константин Тренчев даде за пример МВР, където според него те могат да се намерят, без да се пипат 
доходите на хората, ангажирани в системата, орязвайки някои „идиотски пера" до минимум. Той попита защо не се 
помисли и за изтегляне на контингенти, защото се харчат огромни пари, а хората само се излагат на риск. 
Финансовият министър Калин Христов изключи възможността за отделяне на резерви от разходите за инвестиции, както 
и от разходите за съфинансиране на европейски проекти и посочи разходите за издръжка като най-вероятния източник. 
„Принципът е там, където считаме, че е най-неефективно да се използват, тези резерви да се използват за политики, 
които имат най-голямо влияние както върху икономиката, така и върху социалната ситуация в страната", каза той. 
Христов призова да не се правят спекулации с фискалният резерв и посочи, че бюджетът ще бъде изпълнен. 
 
bnews.bg 
 
√ Пари за помощи? Да си приберем контингентите! 
http://www.bnews.bg/article-72471 
Резерви в бюджета за подпомагане на най-нуждаещите се групи от българи може да се намерят в някои "идиотски 
пера" в бюджета на МВР, призова лидерът на КТ "Подкрепа" 
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д-р Константин Тренчев по време на Националния съвет за социално сътрудничество. Той предложи още да се ореже и 
бюджетът на Министерството на отбраната, като направи уговорката да не се пипат доходите нито на полицаите, нито на 
военните. 
По думите му правителството може да обере някой лев и от издръжката на контингентите ни зад граница, като си ги 
прибере обратно в родината, 
защото хем издръжката им е скъпа, хем се рискува животът на хората. 
Тези предложения Тренчев лансира, след като хвърли реплика към финансовия министър Калин Христов, че не споделя 
неговия оптимизъм за приходите в хазната и държавния резерв. Позицията на д-р Тренчев застъпи и Димитър Бранков 
от БСК, който също изрази съмнение, че планираните приходи ще бъдат събрани. Министър Христов пък очерта, че 
всичко с финансите на държавата е наред. 
„Това, което ни е събрало на заседанието, е политиката, която водеше предишният финансов министър”, посочи 
Тренчев по адрес на Дянков. 
Лидерът на "Подкрепа" поиска от вицепремиера Деяна Костадинова създаването на кризисен щаб за положението в 
енергетиката с участието на енергийния министър, ДКЕВР, БЕХ, трите ЕРП и социалните партньори. 
"Енергетиката е в състояние на полуразпад, а до 4 седмици ще стигне пълен разпад, заключи синдикалинят лидер, като 
съжали, че Райков е напуснал залата, защото не е чул за енергетиката. 
"Разпадне ли се енергетиката - нито тристранката, нито МС ще може да се оправи", предупреди Тренчев. 
Костадинова отвърна, че приема предложението му и ще бъде създаден обществен съвет в сферата на енергетиката. На 
репликата на Тренчев тя отвърна, че няма значение дали е кризисен щаб или обществен съвет, важното е да се вземат 
правилните решения. 
Другият синдикален лидер - Пламен Димитров, пък заяви, че КНСБ иска пълна ревизия по министерства на разходите, 
за да се преструктурират и да се намерят пари за помощи. 
Той каза, че по разчети на сериозни икономисти, не тези, които гледаме по телевизията, резервите в министерствата 
възлизат на поне 350 млн. лв. 
По повод някои упреци той уточни, че неговият синдикат никога не е искал неизпълними мерки за извънредно 
повишаване на заплати и пенсии още при служебния кабинет, което ще увеличи дефицита. 
Мерките на КНСБ са ориентирани към няколко категории бедстващи граждани в България: безработните, пенсионери с 
ниски доходи, работещите бедни, които получават до 350 лв. и майките, които гледат децата си за обезщетение, което 
не е променяно в последните 4 години. 
Бизнесът пък поиска за пореден път държавата да се разплаща навреме с фирмите, а доставчиците на обществени 
услуги да станат по-прозрачни. 
Не приемаме аргумента, че е някаква тайна, каза шефът на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев по 
повод възнагражденията на монополите, финансовите им отчети и др. От КРИБ пък се подмазаха на служебния 
вицепремиер и социален министър, като обясниха, че не са подготвили предложения, понеже били наясно с 
ограничения мандат на това правителство. 
 
frognews.bg 
 
√ Райков: Няма да извиваме ръцете на бизнеса, солидарност означава друго 
http://frognews.bg/news_52741/Raikov_Niama_da_izvivame_ratsete_na_biznesa_solidarnost_oznachava_drugo/ 
Служебното правителство няма да извива ръцете на българския бизнес, заяви служебният министър-председател Марин 
Райков в началото на първото заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) след встъпване в 
длъжност на служебния кабинет. 
"Да отговоря на притеснения от страна на бизнеса за думата, която употребих - солидарност. В тази нелека социална 
среда, акцентирах върху необходимостта българският бизнес, индустриалците, националният капитал, да проявят 
солидарност с най-социално уязвимите българи. Това беше изтълкувано от част от бизнеса, че държавата би била 
склонна да упражнява натиск. За това правителство ще бъде приоритет за създаване на благоприятна бизнес среда. Ние 
няма да извиваме ръцете на българския бизнес.  
Никой не обмисля увеличаване на данъците, нямаме намерение да упражняваме натиск за увеличаване на заплатите 
в частния сектор.Казах само една дума - солидарност. Втората дума, която бих използвал, е диалог. По какъв начин 
бизнесът, благотворителните структури, държавата биха поне малко облекчили положението на съгражданите, които са 
в тежко социално положение", коментира Райков.  
"Трябва да проявяваме солидарност и да намерим най-подходящата форма, чрез която да не посегнем на бизнес-
климата, но същевременно да подадем ръка и на всички българи. Това беше апел, който се надявам, че е правилно 
разбран", посочи премиерът.  
"Тези актове на отчаяние са едно послание - ние не можем да ги игнорираме", каза още той по повод случаите на 
самозапалване в страната. 
Енергетиката е в състояние на полуразпад и ще стигне пълен разпад, предупреди лидерът на КТ Подкрепа Константин 
Тренчев. Обръщам се към премиера под негова егида да се създаде кризисен щаб, в който да участват министърът на 
енергетиката, НЕК, БЕХ, социалните партньори и всички карти - на масата, призова синдикалният лидер. По думите му, 
ако се разпадне енергетиката, с или без тристранен съвет, нещата не могат да се оправят. 
Като особено важен Тренчев повдигна въпроса дали могат да се намерят резерви за повишаване на доходите на 
отчайващо бедните хора. Той посочи къде според КТ Подкрепа има такива резерви - в МВР, без да се пипат доходите на 
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ангажираните в системата, орязвайки някои „идиотски пера", както и в Министерство на отбраната, където биха могли 
да се орежат някои мисии. Резерви има и във външно министерство. 
Лидерът на КНСБ Пламен Димитров изтъкна, че трябва да се вземат мерки за няколко категории бедстващи лица - 
безработните, нуждаещите се от социални помощи, пенсионерите с ниски пенсии, работещите бедни, които са 250 000 
души, и майките на малки деца. 
От работодателските организации Огнян Донев от КРИБ настоя да се подобри бизнес средата, да се ускори 
разплащането на държава с фирмите, да се гарантира и контролира спазването на законите. Той съобщи, че КРИБ ще 
направят и оценка на служебния кабинет. 
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в Българияобърна внимание, че в тристранния съвет преди са 
били обсъждани антикризисни мерки и коментира, че ако те бяха изпълнени, ситуацията щеше да е различна. Той 
посочи, че АИКБ предлага 12 мерки за по-добри условия за правене на бизнес в страната и отбеляза, че са необходими 
промени в законодателството. Според него това не бива да бъде отлагано, защото служебното правителство може да 
подготви предложения за законодателни промени. 
Асоциацията настоява доставчиците на обществени услуги да станат по-прозрачни, да бъде въведено договаряне на 
минимална работна заплата по икономически дейности, което според Велев може да осигури по-голямо повишение 
сумарно на заплатите.  
Други предложение на АИКБ е да се подготви среща на Тристранния съвет с Комисията за защита на конкуренцията по 
горещите теми за монополите и картелите. 
Хората се подпомагат със социално подпомагане, а не с намаляване на цени, заяви той и изтъкна, че цените могат да се 
намалят чрез конкуренция. Велев настоя за издължаване на бизнеса и посочи стореното от държавата през 2009 г. като 
огромна грешка, която не бива повече да се случва.  
По думите на Велев сферата на сигурността в България е префинансирана спрямо средното в ЕС спрямо бюджета и 
обратното - сферата на образованието, на науката и други социални сфери са недофинансирани. 
 
pik.bg 
 
√ Тренчев: Енергетиката е в полуразпад 
http://www.pik.bg/trenchev-energetikata-e-v-polurazpad/ 
Пълна ревизия по министерства на разходните политики с оглед преструктуриране на разходите предложи КНСБ на 
националния тристранен съвет днес. 
„Около 350 млн. лв. резерви има в момента. КНСБ никога не е предлагала нещо, което да дестабилизира финансово 
държавата. Мерките ни са ориентирани към няколко категории бедстващи граждани в България – безработните, 
пенсионери с ниски доходи, работещите бедни, които получават до 350 лв., и майките, които гледат децата си за 
обезщетение, което не е променяно в последните години“, каза лидерът на КНСБ Пламен Димитров. 
“Енергетиката е в състояние на полуразпад, а до 4 седмици ще стигне пълен разпад”, предупреди лидерът на КТ 
„Подкрепа“ Констинтин Тренчев. Той призова да се създаде кризисен щаб, в който да участва енергийният министър, 
ДКЕВР, НЕК, трите ЕРП-та и социалните партньори. “Разпадне ли се енергетиката, никакъв тристранен съвет няма да 
помогне“, поясни той. 
“Обществен съвет в сферата на енергетиката ще обсъди темата с положението в енергетиката”, обеща вицепремиерът 
Деяна Костадинова. 
“Едно избързване с индексация на основни доходи ще засегне безработицата”, каза Димитър Бранков от Българската 
стопанска камара. Разплащането с бизнеса било основното нещо, което трябвало да се направи. “Това за нас е 
приоритет, защото неразплащането означава повече безработица”, обясни Бранков. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България предложила 12 мерки за по-добри условия на правен на бизнес, каза 
председателят на асоциацията Васил Велев. 
“Не смятаме, че тези, които са придобили свръх печалби заради господстващо положение, правейки дарения, могат да 
получават индулгенция”, каза Велев по предложението на Марин Райков бизнеса да прояви солидарност с най-бедните. 
Следващата седмица ще се формира обществен съвет към сектор енергетика, договориха се участниците. 
 
3e-news.net 
 
√ Марин Райков: Няма да извиваме ръцете на българския бизнес 
http://www.3e-
news.net/show/31774_marin%20raikov%20nyama%20da%20izvivame%20rycete%20na%20bylgarskiya%20biznes_bg/ 
Правителството и социалните партньори трябва да намерят най-подходящата формула, чрез която да се създадат най-
добрите условия за бизнеса и разкриването на нови работни места, но и да се подаде ръка на всички българи. Това 
заяви премиерът Марин Райков в началото на заседанието на съвета за тристранно сътрудничество (НСТС), който се 
провежда за пръв път след встъпване в длъжност на служебния кабинет. 
 "Да отговоря на притеснения от страна на бизнеса за думата, която употребих - солидарност. В тази нелека социална 
среда, акцентирах върху необходимостта българският бизнес, индустриалците, националният капитал, да проявят 
солидарност с най-социално уязвимите българи. 
 Това беше изтълкувано от част от бизнеса, че държавата би била склонна да упражнява натиск. За това правителство ще 
бъде приоритет за създаване на благоприятна бизнес среда. Ние няма да извиваме ръцете на българския бизнес. 
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Никой не обмисля увеличаване на данъците, нямаме намерение да упражняваме натиск за увеличаване на заплатите в 
частния сектор. Казах само една дума - солидарност. Втората дума, която бих използвал, е диалог. По какъв начин 
бизнесът, благотворителните структури, държавата биха поне малко облекчили положението на съгражданите, които са 
в тежко социално положение", коментира Райков. 
 "Трябва да проявяваме солидарност и да намерим най-подходящата форма, чрез която да не посегнем на бизнес-
климата, но същевременно да подадем ръка и на всички българи. Това беше апел, който се надявам, че е правилно 
разбран", посочи премиерът. 
 Такъв призив отправи Марин Райков вчера след срещата си с лидерите на Синята коалиция ИванКостов и Мартин 
Димитров. 
 "Тези актове на отчаяние са едно послание - ние не можем да ги игнорираме", каза още премиерът по повод случаите 
на самозапалване в страната. 
 Плащанията и ангажиментите, които са поети, се плащат навреме, заяви министърът на финансите Калин Христов. 
Много е важно как се дават стимули на работодателите, посочи той.  
 Пламен Димитров от КНСБ каза, че данните показват, че няма пряка корелация между минималната работна заплата и 
спад на заетостта. 
 Ако искаме енергетиката да бъде стабилизирана, трябва дългът на НЕК да отиде в държавния дълг. Трябва да се вземат 
мерки в енергетиката, коментира той. 
 Сферата на сигурността е префинансирана спрямо БВП, спрямо средното ниво в Европейския съюз. И обратно - 
недофинансирано е образованието и социалната сфера. 
 Това каза председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. 
 Осигуряване на заетост и повишаване на доходи може да има само с ръст на икономиката, заяви той. 
 От АИКБ са предложили 12 мерки за по-добри условия за правене на бизнес в страната, така че да се генерират нови 
работни места, а не да се губят. 
 Могат да се обсъждат законодателни промени, които са отхвърляни от политически кабинети, а синдикати и 
работодатели са се съгласили да се случат, заяви той. 
 Една от мерките, които АИКБ предлага, е да се направят по-прозрачни доставчиците на обществени услуги, да има 
задължение доставчиците да разкриват информация, каквато листват на борсата. 
 Много често тези доставчици на обществени услуги имат монополно положение, коментира Велев. 
 Друго предложение е договаряне на минимална работна заплата по отделни икономически дейности. Това по-реално и 
адекватно, заяви Велев. 
 Той предложи среща на НСТС с КЗК, за да се види как може да се промени изкривяването на цените. 
 Относно предложението на Марин Райков индустриалците да проявят солидарност с най-бедните граждани, Васил 
Велев заяви: "Не смятаме, че тези, които са придобили свръх печалби заради господстващо положение, правейки 
дарения, могат да получават индулгенция". 
Подкрепяме увеличаването на средствата по Националния план за действия по заетостта. Категорично ще се 
противопоставим на орязване на инвестиционни програми, включително държавно съфинансиране, каза още той.  
 Едно избързване с индексация на основни доходи ще засегне безработицата, заяви Димитър Бранков от Българската 
стопанска камара (БСК). 
 Той посочи, че очакват разплащане с бизнеса. 
 "Това за нас е приоритет, защото неразплащането означава повече безработица." 
 От камарата искат осигуряване на публичност и отчетност по отношение на антикризисните мерки, на заменките и др. 
Нужни са спешни мерки за либерализация на енергийния пазар, подчерта Бранков. 
 По-важно от всякога е именно в този не лек момент да се гарантира и контролира спазването на законите, заяви 
председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Огнян Донев. 
 Според него трябва да се подобри влошената бизнес среда в страната, да се ускори разплащането с фирми, като 
предпоставка за всичко останало. 
 Председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов заяви, че бизнесът не е 
индиферентен към това, което се случва в страната. 
 Заплатите са нараствали повече в частния сектор, отколкото инфлацията, посочи той. 
 "Продължава социалната програма в енергийния сектор, фирмите продължават да плащат по-скъп ток, отколкото 
плащат гражданите", каза Симеонов. 
 
briagnews.bg 
 
√ Тристранният съвет ще обсъжда антикризисни мерки в началото на април 
http://www.briagnews.bg/index.php?p=view&id=14640 
За първи път от 6 месеца Националният съвет за тристранно сътрудничество се събра, за да търси резерви за 
подпомагане на най-уязвимите социални групи и съживяване на бизнеса. Заради липсата на разчети с колко пари 
разполага бюджетът за допълнително подпомагане социалните партньори отложиха обсъждането на антикризисните 
мерки за началото на април. 
Финансовият министър Калин Христов предупреди социалните партньори, че има рискове растежът за тази година да 
бъде по-нисък от планирания в бюджета, но въпреки това смята, че той е изпълним: На този етап, това, което ние имаме 
като оценки, е, че не очакваме по-нисък растеж за 2013-а година, при текущото развитие, да окаже съществен натиск 
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върху приходната част, така че бюджетът да не може да бъде изпълнен. Тоест, аз затова ви казах на този етап с 
развитието на икономиката в момента, ние считаме, че бюджетът - с гласувания дефицит, може да бъде изпълнен. 
На заседанието присъства и премиерът Марин Райков, който обясни, че апелът му за солидарност, отправен към 
индустриалците, е бил неправилно възприет от част от тях, че данъците ще бъдат вдигани. Райков беше категоричен, че 
това няма да се случи: Ние няма да извиваме ръце на българския бизнес и това беше много ясно казано. Това 
противоречи на логиката на това, което от самото начало ние отстояваме като подход. Следователно никой не обмисля 
увеличаване на данъците, нямаме намерение да упражняваме неправомерен натиск за някакво изкуствено увеличаване 
на заплатите в частния сектор, извън това, което се разберем. Аз казах само една дума и тази дума е "солидарност". Това 
беше един апел, който искрено се надявам, че ще бъде правилно разбран. Протягам ръка на представителите на 
бизнеса да седнем, да поговорим, да дадем правилния сигнал. 
Премиерът повтори призива си за солидарност при решаването на проблемите с бедността:  Тези актове на отчаяние са 
едно послание. Ние не можем да го игнорираме. Вие познавате този израз "Нацията е един всекидневен плебисцит, че 
искаме да живеем заедно". Това означава, че ние трябва да проявяваме солидарност и трябва да намерим най-
подходящата формула, чрез която, от една страна, да не посегнем на бизнес климата, а обратното - да създадем най-
добри условия за неговото развитие, за откриване на нови работни места и т.н, но същевременно да подадем ръка на 
всички българи. 
Синдикатите са категорични, че има резерви в бюджета, с които да се финансират мерки за подкрепа на най-уязвимите. 
Лидерът на КНСБ Пламен Димитров заяви: По наши разчети смятаме, че около 300-350 милиона. Това сме видели ние, 
чрез нашите си компетенции, като сме се консултирали с водещи икономисти. Не тези, които са от телевизора, а тези, 
които наистина са в университетите и които преподават тук и навън. 
Константин Тренчев от КТ "Подкрепа" допълни: Резерви може да се намерят в МВР, без да пипаме доходите на хората, 
ангажирани в тази система, орязвайки някои идиотски пера до минимум. Защо да не се обмисли и изтегляне на 
контингенти? Харчим огромни пари, а излагаме хората само на риск. Може да се намерят от Външните работи. 
От Асоциацията на индустриалния капитал също смятат, че силовите ведомства са префинансирани. Финансовият 
министър Калин Христов смята, че орязване на разходи за инвестиции е рисково и може да спре усвояването на 
европейските пари. Резервите се търсят в перото издръжка, посочи Христов: Потенциалът, от който могат да се 
пренасочват средства, е много малък. Естествено принципът е там, където считаме, че най-неефективно се използват, 
тези резерви да се използват за съд, за политики, които имат най-голямо влияние върху икономиката, така и върху 
социалната ситуация. Това е логиката. Няма в момента да се ангажирам с конкретни цифри, тъй като не обичам да 
говоря за неща, които не са премислени, не са пресметнати и оразмерени. 
От звуковия файл можете да чуете репортажа на Цветелина Стоянова, излъчен в предаването "От петък до петък". 
 
economic.bg 
 
√ Исканията на работодателите към правителството 
http://economic.bg/news/17573/1/1/Iskaniyata-na-rabotodatelite-kum-pravitelstvoto.html 
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) очаква служебния кабинет да подобри 
влошената бизнес среда и да ускори на разплащането с фирмите, както и да гарантира и контролира спазването на 
законите в страната. Това заяви на днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество 
(НСТС) председателят на организацията Огнян Донев. 
За ясен преглед на изпълнението на бюджета настояват от Българската Стопанска Камара (БСК), както и категорично 
разплащане с бизнеса по европроекти и обществени поръчки. Осигуряване на публичност и отчетност през интернет по 
антикризисните мерки и заменките, поискаха още от стопанската камара. "Необходими са спешни мерки за 
либерализация на енергийния пазар", посочи зам.-председателят на камарата Димитър Бранков. "Намаляването на 
цените на енергийните продукти няма как да се случи в дългосрочнен план и няма защо да се създават излишни 
очаквания в обществото, отбеляза той. Непремереното индексиране на доходите води директно до безработица", 
допълни Бранков. 
Председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев поиска доставчиците на 
обществени услуги да бъдат по-прозрачни, да се договори минимална работна заплата по икономически дейности, и да 
се подготви съвместна среща на НСТС с Комисията за защита на конкуренцията. Според Велев, не могат да се субсидират 
цени и така да се подпомагат хората, цените могат да се свалят като се възстанови конкуренцията. "Задържане на 
средства по обществените поръчки не трябва да се допуска, защото това струва много средства на икономиката", смята 
Велев. АИКБ се противопоставя на орязването на инвестиционните програми и настоява да има национално 
съфинансиране. Могат да се търсят резерви в намаляването на административните разходи, смятат от асоциацията. 
Председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов отбеляза, че бизнесът не е 
индеферентен към това, което се случва в обществото и че в последните години заплатите в частния сектор сумарно са 
нараснали много повече от инфлацията. Той посочи, че трябва да се ускори процесът на въвеждане на електронно 
правителство и да има прозрачност при водене на сметките на монополите и събираемостта от сметките за ток и парно. 
Според Симеонов, мерки трябва да се предприемат и по трите дни болнични и разпределянето на осигуровките 40:60 за 
сметка на работодателите, както и във връзка с по-високата цена на тока, който плащат фирмите. 
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√ Васил Велев: Сферата на сигурността е префинансирана, а образованието и социалната сфера – недофинансирани 
http://www.focus-news.net/?id=n1762862 
Сферата на сигурността е префинансирана спрямо БВП, спрямо средното ниво в Европейския съюз. И обратно - 
недофинансирано е образованието и социалната сфера. Това каза Васил Велев, председател на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ), на първото заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество 
(НСТС) след встъпване в длъжност на служебния кабинет, предаде репортер на Агенция „Фокус”. Осигуряване на заетост 
и повишаване на доходи може да има само с ръст на икономиката, заяви Велев. От АИКБ са предложили 12 мерки за по-
добри условия за правене на бизнес в страната, така че да се генерират нови работни места, а не да се губят. Могат да се 
обсъждат законодателни промени, които са отхвърляни от политически кабинети, а синдикати и работодатели са се 
съгласили да се случат, заяви той. Една от мерките, които АИКБ предлага, е да се направят по-прозрачни доставчиците 
на обществени услуги, да има задължение доставчиците да разкриват информация, каквато листват на борсата частните 
компании. Много често тези доставчици на обществени услуги имат монополно положение, коментира Велев. Друго 
предложение е договаряне на минимална работна заплата по отделни икономически дейности. Това по-реално и 
адекватно, заяви Велев. Той предложи среща на НСТС с КЗК, за да се види как може да се промени изкривяването на 
цените.  
Относно предложението на Марин Райков индустриалците да проявят солидарност с най-бедните граждани Васил Велев 
заяви: „Не смятаме, че тези, които са придобили свръх печалби заради господстващо положение, правейки дарения, 
могат да получават индулгенция”. 
Подкрепяме увеличаването на средствата по Националния план за действия по заетостта, заяви Велев. Категорично ще 
се противопоставим на орязване на инвестиционни програми, включително държавно съфинансиране, каза още той.  
 
√ Краткосрочни социални мерки и резерви за тях ще бъдат обсъждани от работна група 
http://www.focus-news.net/?id=n1762944 
Работна група ще разгледа всички предложения за краткосрочни мерки внесени от социалните партньори и 
правителството. Групата ще се състои от по двама представители от социалните партньори, НОИ, МФ и МТСП. 
Предложенията за представители трябва да бъдат депозирани в секретариата на НСТС в понеделник, съобщиха от 
пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика. 
Работната група ще започне работа във вторник, 26 март. Мнението на експертите ще бъде внесено за обсъждане на 
следващото заседание на НСТС, което се планира за първите дни на април. Очаква се в средата на следващата седмица 
вече да е ясно какви средства могат да бъдат насочени към спешни социални мерки. 
Преди да знаем какъв е разполагаемият ресурс, не можем да кажем какви точно ще са спешните мерки, които ще 
предприемем, посочи вицепремиерът Деяна Костадинова. Бихме могли да работим за еднократна подкрепа, уточни тя.  
„Не трябва да се създава напрежение по въпроси, които не представляват риск, а са по-скоро сблъсък на политически 
идеи”, заяви министърът на финансите Калин Христов, визирайки спекулациите на тема "размер на фискалния резерв".  
"Фискалният резерв има сезонна цикличност. И затова не трябва да се създава несигурност, относно нивото на 
фискалния резерв. От това не печели никой, а само се обслужват политически цели", допълни Христов. 
Издръжката на отделните държавни ведомства е най-реалистичен източник на резерви, които могат да бъдат 
пренасочени към социалната сфера, каза министърът на финансите Калин Христов. Той отрече за това да бъдат 
използвани пари, предвидени за инвестиции или капиталови разходи. 
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√ България - в очакване на вторични трусове 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/03/22/2027614_bulgariia_-_v_ochakvane_na_vtorichni_trusove/ 
Кипърската икономика представлява мироскопичните 0.2% от тази на ЕС, но при някой от апокалиптичните сценарии за 
изход от еврозоната ударната вълна може да е внушителна. А те вече въобще не са толкова далечни и имагинерни. След 
една луда седмица, в която Кипър се отказа от спасителен план, включващ частична конфискация на банковите 
депозити, и прибегна до отчаяни опити за предотвратяване на банкова паника, вече въпросът не е дали, а колко ще е 
голяма заразата. 
Едва ли може да се предскаже точно какви ще са ефектите върху Европа и в частност върху България, но каналите, по 
които рисковете могат директно да се пренесат, са ясни. Първият е по чисто финансова линия - граждани и фирми могат 
да загубят частично или изцяло вложенията си, а и две български банки оперират със свои клонове в Кипър. Друг 
потенциален проблем са чужди и местни фирми, избрали страната като сигурно (допреди дни), анонимно и евтино като 
данъци място за регистриране на компания - собственик на местен бизнес. Освен това ефект може да има по линия на 
българи, работещи в Кипър - по различни оценки между 30 и 50 хил. души заети предимно в туризма. Част от тях може 
да останат без работа, да намалеят преводите от тях към роднини у дома и самите те да се върнат в България, което 
временно ще постави под натиск социалната система в страната. 
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Като цяло тези преки ефекти за българската икономика са по-скоро ограничени. Индиректно обаче нестабилността в 
южната периферия на еврозоната и на Балканите вероятно ще се отрази в по-скъпо финансиране и по-нисък растеж и 
тук. Такова е и основното притеснение на служебния финансов министър Калин Христов. "Българският дълг не реагира, 
ако следите. Няма директно влияние по този канал върху българските ценни книжа, българските рискови премии също 
се държат стабилно и това не е случайно, тъй като България има много малък банков сектор като процент от БВП - около 
100%. Така че аналогия между Кипър и България не може да се прави", каза през седмицата той. "Нашата фискална 
позиция е много по-добра, нямаме директна експозиция към кипърската икономика, така че ефектът е косвен. Това 
напрежение, което се създава в еврозоната, и оттам вероятно ще дойде по-нисък растеж в еврозоната с последващо 
влияние върху българската икономика в рамките на година", обясни още Христов. Доскорошният финансов министър 
Симеон Дянков също вижда основно косвени ефекти. "Напоследък освен Хърватия и Словения остри финансови 
проблеми изпитват Сърбия и Македония. Балканите пак са извор на несигурност. Това не е добре за България", обясни 
той. 
Въпрос на пари 
Прекият финансов ефект от кипърската криза, по всичко личи, няма да е голям. Според цитирани от Reuters данни на 
ЕЦБ към края на януари, депозитите в Кипър с произход България са около 100 млн. евро. Така, ако предположим, че 
повечето от тях са над 100 хил. евро, при първоначалния план за еднократен данък до 9.9%, загубите щяха да са 
ограничени до около 10 млн. евро. В последните варианти може да нарасне и до 20-40 млн. евро. Освен това и самата 
сума не може да се приеме непременно за чиста монета, тъй като е възможно да има и депозити през кипърски или 
други компании, които да не са отчетени като български. При парализираната банкова система сега обаче остава рискът 
Кипър да не успее да се договори с Европа, ЕЦБ да спре да й предоставя ликвидност и цялата сума от 100 млн. евро да 
стане проблемна - ако не директно загубена, тя поне вероятно ще остане замразена за доста дълъг период. Теоретично 
депозитите до 100 хил. евро са гарантирани от държавата, но нейната платежоспособност също е под въпрос. 
По линия на банковия сектор също трудно може да се пренесат съществени загуби и, което е по-опасното, паника. За 
разлика от риска при гръцката криза (около ¼ от активите на българската банкова система са собственост на гръцки 
банки) тук няма толкова дълбоки връзки. Все пак две български банки оперират в Кипър чрез свои клонове - това са 
Централна кооперативна банка и Първа инвестиционна банка. Макар и двете да са публични дружества, за дейността на 
първата на островната държава няма много данни. При ПИБ обаче по всичко личи, че през клона минава съществен 
бизнес. Според годишния отчет на банката към края на 2012 г. клонът й в Кипър е отпуснал 483 млн. лв. кредити, което е 
над 10% от кредитния портфейл на ПИБ. Година по-рано сумата е била 290 млн. лв. Отделно в доклада за дейността на 
банката се посочва, че 20.3% от нетния й лихвен доход, равняващи се на 30 млн. лв., идват от кипърския клон. През 2011 
г. съотношенито е било 14.7%, а през 2010 г. - 12.9%. За набраните от клона депозити няма данни. 
От това излиза, че при криза в Кипър бизнесът на ЦКБ и ПИБ може да пострада. Данък върху депозитите дори и съчетан с 
дълбока рецесия едва ли щеше да се отрази драматично на двете институции, които чрез клоновете си по-скоро 
обслужват бизнесите и регистрацията и финансирането на офшорни компании на собствениците си. Има обаче и 
практика такива клонове да се ползват от български бизнесмени за изсветляване на средства - те депозират пари в клона 
и той да им отпуска обратно кредит. Най-вероятно отпуснатите кредити вече са се върнали в България под формата на 
инвестиции в свързани компании. По-сериозен удар може да дойде само ако банковата криза ескалира или доведе до 
излизане от еврозоната. От ЦКБ и от ПИБ не пожелаха да отговорят на изпратените въпроси. 
Корпоративната връзка с Кипър 
За последните 15 години през Кипър в България са инвестирани малко над 2 млрд. евро., като темповете през 
последните години спадат. Причината може да е както общото намаление в активността на инвеститорите, така и 
загубата на интерес към островната държава като удобна дестинация. 
Вложенията от Кипър могат да се обобщят по три различини линии - едната идва от Гърция, другата са чужди фирми, 
които инвестират през кипърско дружество, а третата са компании, зад които стоят български собственици. 
"Голяма част от инвестициите от Кипър са от офшорни компании, чиито действителни главни квартири са в Гърция, САЩ, 
Русия и други страни", се казва в анализ на министерството на икономиката за връзките между двете държави. 
Островът като българско прикритие 
Преки доказателства кои фирми с кипърско участие всъщност са завоалирани местни собственици, естествено, няма. 
Белези, че акционерите не са чужди, са, че не се разкрива реален собственик, но в мениджмънта няма чужденци, 
финансират се от банки с българска собственост... 
Справка на "Капитал" показа, че едва 1% (или около 3800 компании) от активните дружества в страната имат кипърско 
дялово участие в български фирми. Повечето от тях са непознати за публиката. През годините обаче няколко популярни 
местни групи са влизали в полезрението на медиите и обществото с кипърската си нишка. Например през годините 
собствениците на много компании с кипърски собственици са били свързвани с акционерите на Първа инвестиционна 
банка - сред които са "Юлен", "Витоша ски", "Балкан холидейз партнерс", "Би Ейч Еър", "Юрий Гагарин" - Пловдив 
(наскоро препродана). Кипърска връзка имаше и Васил Божков, който преди години премести контрола върху три 
ключови строителни компании от свързания с него "Холдинг Пътища" към нови собственици от Никозия. Операцията 
успя да "отърве" задлъжнелия към ОББ холдинг от активи, които отидоха на тогава сигурното място Кипър. 
Кипър е място, харесвано понякога и от групата фирми около акционера в Корпоративна търговска банка Цветан 
Василев. Половината от компанията "Национално управление "Радио- и телевизионни станции" (НУРТС) например стана 
собственост на регистрираната в Кипър Mancelord Limited, представена в България от "Бромак" (което е собственост на 
Цветан Василев). "Краун медиа", собственик на телевизия TV7, от години също е с акционер от Кипър и смяната в 



собствеността и всъщност се случва в островната държава. 
Купувачът на "Булгартабак холдинг" - BT Invest също мина през две "удобни" зони, което затруднява проследяването на 
капиталите и улеснява честата смяна на собствеността. Първата зона е Австрия, където е регистрирана самата BT Invest, 
но втората е Кипър, откъдето е нейният собственик - VTB Capital PE Investment Holding. 
През годините и много скандални сделки са ставали чрез дружества с кипърска регистрация. Например един от 
собствениците на "София сити къмпани", които в медиите бяха свързвани със СИК, тайно приватизираха 54 декара от 
Южния парк 
В периода 2000-2005 само собствениците на "Химко" и "Нова Плама", зад които стояха стояха скрити капитали, вероятно 
и български, са изнесли в посока Кипър над 200 млн. евро, сочи стара справка. 
Кипър за едри цели 
Явлението "кипърски собственик" е разпространено и сред най-големите компании в държавата. Справка показва, че 13 
от топ 300 на фирмите по приходи имат мажоритарен собственик, регистриран в Кипър. Сред тях преобладават гръцките 
инвеститори като веригата бензиностанции "Еко България", "Дружба стъкларски заводи", "Златна Панега цимент" и др. 
Има и западни компании, които са придобили българска собственост през дружество в Никозия. Такъв е например 
бургаският завод за ПДЧ плочи "Кроношпан". От компанията обясниха, че те са само формално с кипърски собственик, 
защото така е била структурирана сделката през 90-те години. "Оперативно нямаме никакви притеснения от случващото 
се в Кипър", коментира изпълнителният директор на "Кроношпан" Николай Банков. 
Офшорен уплах 
Повечето адвокати, които "Капитал" попита как кризата в островната държава се отразява на българските фирми с 
кипърска собственост, коментираха, че не очакват значителен ефект. Причината е, че дестинацията се използва най-вече 
за по-прикрито дялово участие или за единични сделки. След тях обаче парите се трансферирали към други дестинации. 
Най-малкото, ако произходът е светъл, дори лихвите в България са по-високи. 
"Не виждаме паникьосани собственици с дялове в кипърски дружества. Те все още не са наясно какво точно и дали ще 
се облага - разплащателни сметки, депозити или друго. Дори кипърските ни колеги, с които комуникираме, не знаят 
отговорите, макар и те да са сащисани и изненадани", описа ситуацията друг адвокат с клиенти в Кипър, преди още 
идеята за данъка да отпадне и да бъде заменена от банково преструктуриране. 
Орлин Хаджийски, старши мениджър "Данъчни услуги" в PricewaterhouseCoopers, обясни, че в Кипър има много руски 
капитал, защото страната има сключена добра спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с Русия. Докато 
спогодбата между Кипър и България е по-рестриктивна – има данък при източника, облагат се капиталовите печалби. 
"Затова и от оперативните големи бизнеси в България почти няма такива, които се държат от кипърски дружества. 
Обикновено през Кипър минават или гръцки компании, които оперират в България, или пък се правят по-малки 
финансови компании", допълни Хаджийски. 
Без значение кой и защо досега е ползвал Кипър, отсега е ясно, че страната ще загуби много от блясъка си на "удобна 
дестинация", защото доверието в системата вече е разрушено. Така че по света, а вероятно и в България, ще има нови 
офшорни любимци. 
 
Вестник Капитал daily 
 
√ Съгласни в несъгласието си 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/03/24/2028359_suglasni_v_nesuglasieto_si/ 
Популистки искания и подчертаване на дълбоките принципни различия между правителството и синдикатите. Това бяха 
акцентите на първото заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. То беше първото след 
назначаването на служебния кабинет, проведе се в петък и се излъчваше пряко по интернет, като според участници в 
предишни заседания камерите са накарали страните да направят повече предложения, които биха се харесали на 
зрителите, но с ясното съзнание, че няма шанс правителството да ги приеме. На заседанието участваха и работодателски 
организации, но техните искания, които не бяха обвързани с допълнителни плащания, бяха посрещнати с подкрепа и 
обещания от премиера Марин Райков, че държавата няма да извива ръцете на бизнеса и няма да прехвърля бремето на 
бюджетния натиск върху частния сектор със забавени плащания. Това впечатление се наложи, след като ден по-рано 
служебният премиер поиска среща с индустриалците в страната по темата за бедността. 
"Аз съм казвал, че за това правителство приоритет ще е създаването на добра бизнес среда. Ние няма да извиваме ръце 
на бизнеса. Никой не мисли за увеличаване на данъците или за натиск за увеличаване на заплатите", каза в началото на 
заседанието министър-председателят. 
Синдикалните организации обаче повториха исканията си, оповестени през последните дни, за незабавни плащания към 
уязвими социални групи. Те са за социални плащания в размер около 400 млн. лв., като за да не се раздуе бюджетният 
дефицит, предложиха държавата да свие капиталовите си разходи и да използва спестявания от планираните лихвени 
плащания и от вноската за бюджета на Европейския съюз. 
Според президента на КНСБ Пламен Димитров държавата може да спести стотици милиони от планираните държавни 
инвестиции, които така и не се изпълняват 100% в последните години. Колегата му от "Подкрепа" Константин Тренчев 
пък призова държавата да преосмисли дори и някои външнополитически ангажименти. Той предложи изтеглянето на 
контингенти с български военнослужещи от задграничните мисии и пренасочване на разходите за издръжката им към 
социални трансфери. 
Вместо директен отказ 
По деликатен начин, вместо директно да откажат удовлетворяването на синдикалните искания, финансовият министър 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/03/24/2028359_suglasni_v_nesuglasieto_si/


Калин Христов и социалният министър и вицепремиер Деяна Костадинова обясниха, че по-голям шанс за реализация 
има набелязаният миналата сряда от правителството социален пакет. След това обясниха защо принципно не са 
съгласни с идеите на синдикатите, но успокоиха, че предложенията им все пак ще бъдат обсъдени в работни групи на 
тристранния съвет и с крайно решение ще се излезе през април, когато ще се проведе и следващото заседание на 
тристранката. 
Правителството пое ангажимент за прилагането на социален пакет, но той ще се финансира със значително по-малко 
средства от исканите 400 млн. лв. От него ще могат да се възползват повече от 60 хил. души, но точният им брой не е 
известен (алтернативното предложение на синдикатите пък беше за мерки за над 200 хил. души). 
На подпомагане ще могат да разчитат семействата, които гледат деца с увреждания, домакинствата, които нямат право 
на енергийни помощи, защото доходите им надхвърлят определените прагове с до 10 лв. Част от безработните също ще 
бъдат подпомогнати с програми за субсидирана заетост, но не е ясно на какъв принцип и каква част от лицата без работа 
ще получат възможност за работа. 
Мащабите на социалния пакет, който правителството може да предложи, ще се избистрят окончателно едва през април. 
Това пък означава, че до предсрочните парламентарни избори на 12 май е много вероятно държавата да направи най-
много едно плащане, а останалите мерки да останат след изборите. 
За отговорност към бюджета 
Финансовият министър апелира към социалните партньори - работодатели и синдикати, когато отправят предложения 
към правителството, да посочват не само какви ще са ползите от евентуалното им прилагане, но също и какви ще са 
разходите за тях, защото в противен случай остава скрито кой и каква цена ще плаща за предложените мерки. 
"Разходната част на бюджета за 2013 г. е разписана и нейното изпълнение е задължително. Приходите на бюджет 2013 
не са толкова сигурни, защото става дума за прогноза. Когато те са залагани, не е имало информация за предсрочните 
избори, които възпират фирмите от инвестиции, нито притесненията на домакинствата, поради които те ограничават 
потреблението си. На икономиката негативно влияят и външни фактори като дълговата криза в еврозоната, но на този 
етап очакваме приходите в бюджета да се изпълнят", каза финансовият министър по отношение на икономическата 
ситуация в страната. Той обаче предупреди, че към момента резервите не са такива, каквито се оценяват от 
синдикалните организации, като по този начин охлади исканията на синдикатите. Калин Христов изтъкна и принципната 
си позиция, че разходите за инвестиции и още повече тези за съфинансиране на европроекти не трябва да се орязват, за 
да се стимулира потреблението със социални плащания. 
Какво поиска бизнесът 
Представителите на няколко работодателски организации поискаха от служебния кабинет да вземе мерки, с които да 
подобри влошената бизнес среда. Като най-важни изтъкнаха да се ускори разплащането на държавата с фирмите, като 
по последни данни в края на февруари задълженията са близо 280 млн. лв. От тях 105 млн. дължи правителството (70% 
от тях са на Военномедицинска академия), а останалите са на местните власти. "По-важно от всякога - да се гарантира и 
контролира спазването на законите в страната и всичко да се прави на основата на съществуващите закони", заяви Огнян 
Донев, председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. 
 
Вестник Труд 
 
√ Стари мерки в помощ на малкия бизнес 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1861065 
Ускорено изплащане на държавните задължения към малките и средните фирми и призиви към компаниите да се 
възползват от евросредствата по програмата “Конкурентоспособност”. Това са част от мерките за насърчаване на малкия 
бизнес, набелязани от новия екип на министерството на икономиката. Повечето предложения включват изпълнение на 
стари решения или ускоряване на подготвяни от години програми. 
“Ще работим, за да улесним малките и средните фирми, да ги подкрепим в растежа им и в достъпа до нови пазари”, 
каза вчера новият зам.-министър, отговарящ за малките и средните фирми, Виолета Лорер. Стимулирането на малкия 
бизнес беше посочено от президента Плевнелиев като приоритет на служебния кабинет. Сред конкретните мерки, 
обявени вчера, е ускореното изплащане на държавните задължения към малкия и средния бизнес. По предварителна 
информация става въпрос за около 20 млн. лева. 
Виолета Лорер обясни, че ще има и ПОС терминали в администрациите. Чрез тях фирмите ще си спестяват банковите 
такси за плащания към държавата. Възможността за това беше приета със закон още в края на 2011 г. До момента в 
администрацията има инсталирани около 800 устройства. 
Лорер заяви, че ще се ускори и работата по проекта за саниране на обществени сгради в страната с 50 млн. лв. от фонд 
“Козлодуй”. Така парите щели да стигнат до малките фирми подизпълнители. 
“Изпълнителят (бел. ред. на проекта) е избран, договорът е на бюрото ми, но ще бъде подписан при условие 
подизпълнителите да получават 30% авансово и плащанията към тях да стават в рамките на 30 дни”, каза министърът на 
икономиката Асен Василев. Не стана ясно кой печели поръчката, която се прави от ЕБВР. 
Василев припомни, че по програмата JEREMIE има 380 млн. евро за нисколихвени кредити за малките и средните фирми 
и призова компаниите да се възползват по “най-бърз начин”. 
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√ Дефицитът стигна 730 милиона лева 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1861134 
Хазната вече е натрупала две трети от допустимия за цялата година дефицит. За първите два месеца бюджетът е на 
минус със 730 млн. лв. при допустими според закона 1,1 млрд. лв. за цялата година, съобщи вчера финансовият 
министър Калин Христов. За сравнение в края на февруари 2012 г. хазната бе на минус с 565 млн. лв. 
В началото на всяка година дефицитът традиционно е висок, но се компенсира през пролетта и лятото, става ясно от 
статистиката на Министерството на финансите. Христов обясни, че причините т.г. отрицателното салдо да е по-голямо в 
сравнение с миналата са няколко - изплащането през януари на дълга “Велчев” в размер на 1,7 - 1,8 млрд. лв., по-
голямата вноска за ЕС и отлагането във времето на събираемостта на данъците заради законовите промени от тази 
година. 
По предварителни данни хазната завърши 2012 г. с дефицит от около 0,5% от БВП при допустими 1,3%. За 2013 г. 
разрешеният дефицит също е 1,3%. 
“Имаме безусловно намерение да изпълним бюджет 2013”, подчерта Христов. По думите му в приходната част има 
значителна несигурност, но засега няма основание да се твърди, че бюджетът не може да бъде изпълнен. 
Има риск обаче икономическият растеж да е по-нисък в сравнение с очаквания, прогнозира още Христов. Според него 
икономиката на страната т.г. ще нарасне с между 1% и 1,5%. Въпреки че в бюджета е заложен ръст от 1,9%, приходите са 
сметнати върху 1,2 на сто, затова не се очаква забавянето на икономиката да ги застраши, добави Христов. 
И инфлацията през тази година ще бъде по-ниска от очакваното, съобщи по-рано финансовият министър в интервю за 
“Ройтерс”. Вместо 2% тя вероятно ще бъде 1,7 на сто. 
Дефицитът по текущата сметка на страната най-вероятно ще бъде около нулата, а не 2,8% от брутния вътрешен продукт, 
колкото бе заложен при съставянето на бюджета.  
 “Страната ни няма да бърза с влизането в еврозоната, докато няма ясни признаци, че дълговата криза сред държавите, 
ползващи единната европейска валута, е приключила”, добави още финансист №1. 
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