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Асоциация на индустриалния капитал в България 
 
bТВ 
 
√ Синдикатите смятат за поръчков закона на Яне Янев, изкарал работодателите от Тристранния съвет 
http://btvnews.bg/bulgaria/politika/sindikatite-smyatat-za-porachkov-zakona-na-yane-yanev-izkaral-rabotodatelite-ot-
tristranniya-savet.html 
Лидерът на КНСБ Пламен Димитров определи като "поръчков" Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи 
висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор, предложен от Яне Янев. Промените в 
него задължават членовете на Националния съвет за тристранно сътрудничество да декларират имуществото си и 
станаха повод за нарушаване на диалога. Вчера работодателските организации обявиха, че няма да участват в днешното 
заседание на НСТС. 
„Това е най-скоростно приетия закон в парламента – очевидно е поръчков. Приет е окончателно в последния работен 
ден на парламента със 73 гласа в зала с мнозинството на ГЕРБ и с подкрепата на няколко от независимите депутати на 
Яне Янев,” обясни президентът на КНСБ Пламен Димитров в предаването "Тази сутрин" по bTV.  
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев е категоричен, че оглавяваната от него 
организация няма да участва в Тристранката именно заради закона, който той нарече противоконституционен. 
"Националният съвет за тристранно сътрудничество е консултативен орган, който взема решения, а не разпределя 
ресурси, заяви Васил Велев. 
Според Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в 
публичния и частния сектор членовете на управителните съвети и контролните органи в синдикатите и работодателските 
организации трябва да декларират имуществото си. По този повод вчера от Българската търговско-промишлена палата 
съобщиха, че всички национално представителни работодателски организации напускат Националния съвет за 
тристранно сътрудничество (НСТС). 
Васил Велев увери, че работодателските организации няма да „минират” работата на Тристранния съвет и да блокират 
работата на служебното правителство заради принципното си несъгласие със спорния закон. Председателят на НСТС 
Деяна Костадинова е уведомена за неучастието на работодателските организации. Синдикатите обещават да не 
напускат НСТС. 
 След като вчера стана ясно, че от 41 млн. лв., който кабинетът на Марин Райков отдели за социално слабите българи, ще 
има по 50 лв. еднократна помощ за майките, отглеждащи деца между 1 и 2 г., днес Пламен Димитров посочи, че е 
необходимо да бъдат подпомогнати и бедните работещи българи, които са около 130 000 души. Според лидера на КНСБ 
има голяма вероятност да бъдат осигурени необходимите средства. 
 
БНТ 
 
√ Работодателите напускат тристранката 
http://bnt.bg/bg/news/view/98272/rabotodatelite_napuskat_tristrankata 
Утрешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество е под въпрос. Четирите работодателски 
организации с национално представителство са взели решение тази вечер да се подготви декларация за напускане на 
тристранката поради несъгласие с промените в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши 
държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор. 
Законът с вносител Яне Янев беше приет в последния ден на 41-то Народно събрание с подкрепата на мнозинството от 
ГЕРБ. Текстовете предвиждат членовете на национални работодателски и синдикални организации, които имат 
представители в националните консултативни съвети, да декларират имуществото си, по подобие на лицата на 
държавна длъжност. Крайният срок за декларирането е 9 април. 
Според президента на КТ "Подкрепа" Контстантин Тренчев НСТС не може да взима решения, ако липсват 
работодателските организации. Но въпреки това правителството може да гласува изработените днес от работната група 
на тристранката социални мерки. 
Вижте видеото с прякото включване по телефона на Васил Велев - председател на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България, и на президента на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев. 
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Вестник Труд 
 
√ Бизнесът излиза от тристранката 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1887328 
Провеждането на утрешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което трябваше да се 
решава за какво ще се изразходват 41 млн. лв., предназначени за бедните, е под въпрос. 
Днес четирите национално представени работодателски организации в България са решили да напуснат тристранката в 
знак на протест срещу решението на разпусналия се парламент да изиска декларации за имущественото състояние на 
всички членове на тристранния съвет. 
Работодателите - обединени срещу закона "Янев" 
Решението за прекратяване има незабавен ефект, пише в съобщение на сайта на БТПП, появило се тази вечер. В него се 
казва още, че работодателските организации - КРИБ, БТПП, БСК и АИКБ, са решили да приемат декларация за 
“несъгласие с противоконституционните промени в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши 
държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор”. 
“Утре само ще се появим на заседанието и ще връчим декларацията”, каза пред “Труд” шефът на АИКБ Васил Велев. 
“Този закон трябваше да даде възможност на хората да виждат с какво имущество си влязъл във властта и с какво 
излизаш. Но ние, бизнесмените, нито влизаме във властта, нито излизаме, нито пък разпределяме обществени ресурси. 
Нямаме намерение да даваме информация на организираната престъпност с какво разполагаме, защото за разлика от 
политиците нас не ни пази НСО”, каза Велев. 
“Това е потресаващ рекет върху българския работодател. Информацията за имуществото на бизнеса ще се използва за 
предизборни цели. Нашият отказ да участваме в тристранката в никакъв случай не е демонстрация срещу служебния 
кабинет”, каза пред “Труд” изпълнителният директор на КРИБ Евгений Иванов.  
Предложението за промените в закона бе внесено в Народното събрание от РЗС на 1 март, буквално в последните дни 
на парламента, като текстовете му така и не се появиха публично, докато не стигна до гласуване в пленарна зала. Там 
промените бяха приети с мнозинство, осигурено от ГЕРБ, РЗС и Синята коалиция. 
Синдикатите: законът е идиотски, но мерките за бедните са по-важни 
"Мерките за бедните в момента са много по-важни, отколкото да реагираме на този иначе идиотски Закон за публичност 
на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор", 
коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров пред "Фокус". 
Той е бил уведомен, че работодателските организации имат намерение да напуснат Националния съвет за тристранно 
сътрудничество. 
"Очаквам заседанието да бъде напрегнато, тъй като имаме редица несъгласия в работната група, които ни вълнуват по 
повод мерките. Ако работодателите имат намерение да напускат, както заявяват, и го направят, те имат своите 
основания", коментира Димитров. 
По думите му законът, който е бил прокаран в последния ден на парламента, е изключително циничен и 
противоконституционен. 
На утрешното заседание ще се констатира, че Националният съвет за тристранно сътрудничество е с непълен състав, 
тоест не може да взима решения, съобщи лидерът на КТ „Подкрепа" Константин Тренчев. 
"Можем да проведем един разговор, но съветът не може да заседава. В заседанието трябва да участват трите страни и в 
такъв случай то няма да се състои", заяви той. 
Според него работодателските организации отдавна са твърдели, че са несъгласни с промените в Закона за публичност 
на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор. 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Работодателите напуснаха Тристранния съвет 
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1888147 
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще се проведе в сградата на Министерския съвет 
без присъствието на работодателите. 
Четирите национално представени работодателски организации напускат НСТС, обяви пред Би Ти Ви Васил Велев, 
председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Причината са промените в 
Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и 
частния сектор, приети в последния ден на стария парламент. 
Промените предвиждат управителните и контролните съвети на синдикати и работодателиски организации също да 
декларират имуществото си. Тристранният съвет е консултативен орган и не се разпределят държавни ресурси, 
припомни Васил Велев. 
На всичко отгоре законът няма никакви мотиви и беше приет в разрез с утвърдената практика, което не знам дали е 
резултат от глупост или зла умисъл, каза още той. 
Работодателите няма да участват в заседанията на тристранния съвет, докато не бъде променен 
противоконституционният текст в закона, приет в последния ден на стария парламент, подчерта г-н Велев. 
Синдикатите също подкрепят позицията на работодателите, стана ясно от думите на Пламен Димитров, лидер на КНСБ. 
Те обаче ще продължат участието си в НСТС. 
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Законът е противоконституционен и представлява една глупост, отсече президентът Пламен Димитров. Това е поръчка, 
за да се каже „вижте какви мръсници се събират там, в НСТС и решават какво да правят". 
Васил Велев припомни, че са отправени искания към президента Росен Плевнелиев да наложи вето върху промените, но 
той не се е вслушал в призивите. Ние няма да обжалваме решението на правителството по социалния пакет и няма да 
застрашим подобни мерки, заяви Велев. Четирите работодателски организации представляват 90% от бизнеса именно 
ние даваме заплати и пълнят кацата, а чиновниците бъркат в нея, за да разпределят средствата. 
Работдателските организации ще се върнат, когато противоконституционите текстове отпаднат от закона. Те разчитат 
омбудсманът да сезира Конституционния съд, както и на разума на бъдещото Народно събрание. 
Пламен Димитров разкри, че мерките трябва да се разширят към всички групи, които са на минимални доходи - 
обезщетения, пенсии и минимална работна заплата. 6,5 млн. лв. струва подпомагането на работещите бедни с 50 лв. за 
сметка на парите за програмите за осигуряване на заетост. 350 000 пенсионери получават минимална пенсия от 150 лв., 
които също трябва да получат по 50 лв. еднократна помощ, каза президентът на КНСБ. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Велев: В Тристранката не се дели баницата 
http://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/velev_v_tristrankata_ne_se_deli_banitsata-183044.html 
Законът за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния 
и частния сектор противоречи на Конституцията. Това заяви пред БНР Васил Велев, председател на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. По думите му Тристранният съвет е консултативен орган, там не се дели баницата. 
Този закон е може би единственият, към който няма мотиви, ние не знаем какво се цели точно с него, подчерта 
работодателят. Той припомни, че при досегашния закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши 
държавни длъжности, когато едно лице влиза във властта то трябва да декларира имущество, като излиза от властта 
също, по време на властта също и така се вижда дали това лице не се облагодетелства неправомерно.  
Според Велев напускането на работодателите от НСТС няма да попречи на вземането на решенията на Тристранката. 
"Дадените позиции от работодателите понякога не се вземат предвид в НСТС. НСТС не е място, където се дели баницата. 
МС е органът, който взема решения, а НСТС провежда консултации. Много често мнението на работодателите или на 
синдикатите не се взема предвид в НСТС и решенията се вземат в обратна посока. НСТС не разпределя ресурси, това е 
консултативен орган", заяви Велев. Той посочи, че с промените в този закон е трябвало да декларират имуществото си 
целият неправителствен сектор, гражданското общество. "Защо? За да бъде притиснат гражданският сектор ли? Това е 
отклоняване на вниманието от проблемите", аргументира се Велев. "За да не попаднем под ударите на този закон, ние 
напускаме НСТС. Законът противоречи на маса други закони. Начинът, по който е приет издаваше едно бързане. Това е 
последното нещо, което свърши парламентът, в последния ден от работата му, приеха го набързо. И синдикати, и 
работодатели поискаха от президента да наложи вето на този закон, това не се случи. Сега от омбудсмана ще се поиска 
законът да бъде обявен за противоконституционен, тоест омбудсманът да сезира КС. Ще разчитаме на един мислещ 
следващ парламент, който да промени текстовете, дотогава работодателите няма да участват в НСТС." 
 
Вестник Класа 
 
√ НСТС не е място, където се дели баницата 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/227990_%D0%9D%D0%A1%D0%A2%D0%A1+%D0%BD%D0%B5+%D0%B5+%D0%BC%
D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BE%2C+%D0%BA%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D1%81%D0%B5+%D0%B4%D0%
B5%D0%BB%D0%B8+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0 
Законът за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния 
и частния сектор беше приет много набързо. Това заяви пред БНР Васил Велев, председател на управителния съвет на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Този закон предварително беше обсъждан, но не в комисиите на парламента на първо четене. Маса нарушения са 
направени в нормативните актове, този закон е в противоречие с Конституцията. Този закон е може би единственият, 
към който няма мотиви. Ние не знаем какво се цели точно с него, подчерта Велев. Той припомни, че при досегашния 
закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, когато едно лице влиза във властта 
то трябва да декларира имущество, като излиза от властта също, по време на властта също и така се вижда дали това 
лице не се облагодетелства неправомерно.  
За напускането на НСТС от работодателските организации Велев коментира, че НСТС прави консултации, а не взема 
решения. "Дадените позиции от работодателите понякога не се вземат предвид в НСТС. НСТС не е място, където се дели 
баницата. МС е органът, който взема решения, а НСТС провежда консултации. Много често мнението на работодателите 
или на синдикатите не се взема предвид в НСТС и решенията се вземат в обратна посока. НСТС не разпределя ресурси, 
това е консултативен орган", заяви Велев. Той посочи, че с промените в този закон е трябвало да декларират 
имуществото си целият неправителствен сектор, гражданското общество. "Защо? За да бъде притиснат гражданският 
сектор ли? Това е отклоняване на вниманието от проблемите", категоричен е Велев. "За да не попаднем под ударите на 
този закон, ние напускаме НСТС. Законът противоречи на маса други закони. Начинът, по който е приет издаваше едно 
бързане. Това е последното нещо, което свърши парламентът, в последния ден от работата му, приеха го набързо. И 
синдикати, и работодатели поискаха от президента да наложи вето на този закон, това не се случи. Сега от омбудсмана 
ще се поиска законът да бъде обявен за противоконституционен, тоест омбудсманът да сезира КС. Ще разчитаме на 

http://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/velev_v_tristrankata_ne_se_deli_banitsata-183044.html
http://www.klassa.bg/news/Read/article/227990_%D0%9D%D0%A1%D0%A2%D0%A1+%D0%BD%D0%B5+%D0%B5+%D0%BC%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BE%2C+%D0%BA%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D1%81%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://www.klassa.bg/news/Read/article/227990_%D0%9D%D0%A1%D0%A2%D0%A1+%D0%BD%D0%B5+%D0%B5+%D0%BC%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BE%2C+%D0%BA%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D1%81%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://www.klassa.bg/news/Read/article/227990_%D0%9D%D0%A1%D0%A2%D0%A1+%D0%BD%D0%B5+%D0%B5+%D0%BC%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BE%2C+%D0%BA%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D1%81%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0
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един мислещ следващ парламент, който да промени текстовете, дотогава работодателите няма да участват в НСТС. Не 
бих казал, че това има решаващо значение, досега синдикатите са напускали многократно този съвет. От никой друг 
орган бил той съвет, комитет, комисия, нашите представители няма да се оттеглят. Това не е акт за саботиране на 
предприетите от служебното правителство стъпки за облекчаване състоянието на социално уязвимите групи. Ние сме 
дали становище по въпроса. Не подкрепяме увеличаване на минималната работна заплата (МРЗ), защото смятаме, че по 
този начин ще се увеличи безработицата и ще се намали заетостта. Не може да искаме за 1,5 г. МРЗ да нарасне с над 
42% както искат синдикатите", категоричен е Велев. 
БГНЕС припомня, че снощи четирите национално представителни работодателски организации взеха решение да се 
подготви декларация до председателя на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), с която да се обяви, 
че напускат Съвета. Това е станало ясно след среща в БТПП.  
КРИБ, Асоциация на индустриалния капитал, БСК и БТПП напускат НСТС поради несъгласие с противоконституционните 
промени в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в 
публичния и частния сектор. Решението за прекратяване има незабавен ефект, съобщиха организациите.  
Днес в 14 ч. в Министерски съвет ще се състои заседание на НСТС, на което се очаква да бъдат обсъдени мерките, 
предприети в икономическата и социалната сфера. 
 
Вестник Преса 
 
√ Работодателите напуснаха тристранката 
http://pressadaily.bg/publication/12272-
%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-
%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0 
Четирите национално представителни работодателски организации взеха решение да се подготви декларация до 
председателя на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), с която да се обяви, че напускат Съвета. Това 
стана ясно след днешната среща в БТПП, съобщиха от палатата. КРИБ, Асоциация на индустриалния капитал, БСК и БТПП 
напускат НСТС поради несъгласие с противоконституционните промени в Закона за публичност на имуществото на лица, 
заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор. Решението за прекратяване 
има незабавен ефект. 
На 2 април в 14 ч. в Министерски съвет ще се състои заседание на НСТС, на което се очаква да бъдат обсъдени мерките, 
предприети в икономическата и социалната сфера. Председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров заяви 
неотдавна, че има сериозен проблем с новия закон за публичност на имуществото по отношение на разширяването на 
кръга проверявани лица. 
В момента се проверяват всяка година 6550 души задължени лица, като този брой става 13-15 хиляди лица заедно с 
роднините им, каза проф. Димитров. "Прекомерното разширяване кръга на задължените лица създава проблеми", 
категоричен е проф. Димитров.  
 
Вестник Сега 
 
√ Работодателските организации напуснаха съвета за тристранно сътрудничество 
http://www.segabg.com/article.php?id=643312 
Четирите национално представителни работодателски организации КРИБ, БСКА, БТПП и АИКБ обявиха, че напускат 
Националния съвет за тристранно сътрудничество, съобщи БНР. Бизнесът протестира срещу поправката, приета по 
настояване на лидера на РЗС Яне Янев, да се разшири кръгът на лицата, които декларират в Сметната палата 
имуществото си. В последния си работен ден парламентът реши декларации да подават и представители на 
неправителствени организации и синдикати. Бизнесът смята, че след като не получава държавна субсидия, не е редно 
да декларира притежаваното. 
Позицията за напускане на Тристранния съвет е принципна и само знак на протест. Чисто формално работодателите 
нямат претенции към служебния кабинет и той може да определи антикризисните мерки и да разпредели 41 млн. лева 
за най-бедните и без санкцията на бизнеса. 
"Синдикатите ще присъстват на заседанието и нямат намерение да се оттеглят от диалога, защото смятат, че в момента е 
важно да се води такъв по мерките за подпомагане на бедните", заяви лидерът на КНСБ Пламен Димитров. Синдикатът 
има претенция, че държавата не осигурява достатъчно средства за социалния пакет и ще настоява да се увеличи 
минималната заплата, както и да се дадат добавки на "работещите бедни" с доходи до 350 лева. Според Димитров, това 
може да стане под формата на ваучери за храна. 
Работната група вчера реши, че добавки от 50 лева еднократно трябва да се дадат на майките, които получават 
обезщетение от 240 лева и на семействата на деца с увреждания. За хората, отпаднали от енергийното подпомагане, 
добавката да бъде около 65 лева. 
Голямата сума - 30 млн. лева се осигурява за субсидирани работни места за хора без квалификация и за млади 
безработни. 
 
 
 

http://pressadaily.bg/publication/12272-%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://pressadaily.bg/publication/12272-%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://pressadaily.bg/publication/12272-%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://pressadaily.bg/publication/12272-%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://www.segabg.com/article.php?id=643312
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economynews.bg 
 
√ Тристранният съвет под въпрос 
http://www.economynews.bg/%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%8
F%D1%82-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-
%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-news43596.html 
Изненадващо четирите национално представителни работодателски организации КРИБ, БСКА, БТПП и АИКБ решиха 
снощи, че напускат Националния съвет за тристранно сътрудничество. Бизнесът протестира срещу поправката, приета по 
настояване на лидера на РЗС Яне Янев, да се разшири кръгът на лицата, които декларират в Сметната палата 
имуществото си. В последния си работен ден парламентът реши декларации да подават и представители на 
неправителствени организации и синдикати. Бизнесът смята, че след като не получава държавна субсидия, не е редно 
да декларира притежаваното. 
Позицията на бизнеса да напусне Тристранния съвет е принципна и само знак на протест. Чисто формално 
работодателите нямат претенции към служебния кабинет и той може да определи антикризисните мерки и да 
разпредели 41 млн. лева за най-бедните и без санкцията на бизнеса. 
Синдикатите ще присъстват на заседанието и нямат намерение да се оттеглят от диалога, защото смятат, че в момента е 
важно да се води такъв по мерките за подпомагане на бедните, заяви за "Хоризонт" лидерът на КНСБ Пламен Димитров. 
Синдикатът има претенция, че държавата не осигурява достатъчно средства за социалния пакет и ще настоява да се 
увеличи минималната заплата, както и да се дадат добавки на "работещите бедни" с доходи до 350 лева. Това може да 
стане под формата на ваучери за храна, коментира синдикалистът. 
Работната група вчера реши, че добавки от 50 лева еднократно трябва да се дадат на майките, които получават 
обезщетение от 240 лева и на семействата на деца с увреждания. За хората, отпаднали от енергийното подпомагане, 
добавката да бъде около 65 лева. 
Голямата сума - 30 млн. лева се осигурява за субсидирани работни места за хора без квалификация и за млади 
безработни. 
 
focus-news.net 
 
√ Васил Велев: Промените в Закона за публичност на имуществото не отговарят на целите на самия закон 
http://www.focus-news.net/?id=n1766353 
Промените в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в 
публичния и частния сектор не отговарят на целите на самия закон. Това съобщи за Агенция „Фокус” Васил Велев, 
председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България. „Утре ще бъде връчено 
съвместно заявление на четирите организации, така че няма да участваме в заседанието и няма да участваме в 
заседанията на тристранния съвет, докато не се промени противоконституционният текст в закона, който беше приет в 
последния работен ден на парламента в нарушение на всички процедури и всякаква публичност”, добави Велев. По 
думите му е било променено наименованието на закона. „Смисълът на този закон е, когато един човек влиза във 
властта, да декларира с какво имущество влиза и след това да се види с какво излиза, за да може да се види дали може 
да се придобие разликата само с една заплата”, посочи Васил Велев. „Това е антикорупционен закон. Работодателите и 
синдикатите не са властта. Те нямат възможност да се облагодетелстват за сметка на публичния ресурс, така че това 
нездраво любопитство може да обслужва само организираната престъпност на някой друг”, заяви Васил Велев. „Ние 
декларираме имуществото си, доходите си в данъчната администрация и няма нито една причина да го правим, за да 
отместваме темата предизборно. Не са ни ясни целите, само можем да гадаем, но този текст в закона не отговаря 
въобще на целите на самия закон, с които той е създаден. Освен това, нарушава правата на хората, членове на тези 
управителни съвети”, каза още Велев. По думите му и синдикатите са поискали от президента да наложи вето на този 
закон. Васил Велев добави, че председателите на четирите организации ще търсят обжалване пред Конституционния 
съд, от омбудсмана и ще подадат лични жалби като граждани. 
 
БНР 
 
√ Васил Велев: Напускането на работодателските организации на НСТС не е саботаж  
http://bnr.bg/sites/horizont/Shows/Current/BeforeEveryone/Society/Bulgaria/Pages/velev_nikolov0204.aspx 
Законът запубличност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, беше приет много 
набързо, без предварително обсъждане, даже не е обсъждан в комисиите в НС на първо четене, масово нарушения са 
направени на Закона за нормативните актове, на правилника на самия парламент и най-важното – той е в 
противоречие с Конституцията. Този Закон е може би единственият, към който няма мотиви. Ние не знаем 
всъщност какво се цели с него, но това, което се цели с досегашния Закон за публичност на имущественост на лица, 
заемащи висши държавни длъжности, е, когато едно държавно лице влиза във властта, да декларира имуществото 
си и като излиза, пак да го декларира и периодично, докато е във властта да го прави. НСТС не е място, където се 
разпределят ресурси. Това е консултативен орган, той не взима решения, каза председателят на УС на Асоциацията 
на индустриалния капитал Васил Велев в интервю за предаването "Преди всички". 

http://www.economynews.bg/%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-news43596.html
http://www.economynews.bg/%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-news43596.html
http://www.economynews.bg/%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-news43596.html
http://www.focus-news.net/?id=n1766353
http://bnr.bg/sites/horizont/Shows/Current/BeforeEveryone/Society/Bulgaria/Pages/velev_nikolov0204.aspx
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Велев обясни, че работодателските организации напускат НСТС, защото така няма да попаднат по "ударите" на Закона, 
тъй като в него е казано, че само организациите, чиито представители са постоянни представители в НСТС, трябва 
управителните органи да декларират имуществото си: 
Това са действащи бизнесмени и предприемачи. Защо да ги излагаме на рискове да ги дъвчат в жълтата преса и да 
стават обект на престъпния свят, без да се постигат целите на Закона. 
Това не е акт за саботиране на предприетите стъпки от служебното правителство за облекчаване на 
положението на социално слаби групи и за решаване на проблемите на пазара на труда, увери Васил Велев. 
Нас самият Закон за публичност на имущественост на лица, заемащи висши държавни длъжности, не ни 
притеснява, но ни притеснява, че по този начин се опитват да притискат социалните партньори. След като една 
от страните не участва, заседание на НСТС не може да има. Ние просто ще си поговорим днес по мерките, които са 
предложени и обсъдени в тези групи, коментира главният икономически експерт в КТ "Подкрепа" Николай Николов. 
Ние приемаме отпускането на еднократна помощ в размер на 50 лева за деца с трайни увреждания. Това ще обхване 
около 28 хил. деца и ще струва към 1,4 млн. лв. Освен това подкрепяме и отпускането на средства за финансиране 
на социалната услуга "Обществени трапезарии" за периода от 1-ви май до края на годината. Те функционират през 
зимата и са отделени 3,5 млн. лв. Настоявахме и частично сме удовлетворени, че се отпуска и еднократна помощ в 
размер на 50 лева на майките, на които е изплатено парично обезщетение за отглеждане на дете от 1 до 2 години 
за месец февруари, обясни Николов позициите на синдиката.  
 
bwnews.eu 
 
√ Велев: НСТС не е място, където се дели баницата  
http://bwnews.eu/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%81-%D0%BD%D0%B5-
%D0%B5-%D0%BC%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B5-
%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%B0/ 
Законът за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния 
и частния сектор беше приет много набързо. Това заяви пред БНР Васил Велев, председател на управителния съвет на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Този закон предварително беше обсъждан, но не в комисиите на парламента на първо четене. Маса нарушения са 
направени в нормативните актове, този закон е в противоречие с Конституцията. Този закон е може би единственият, 
към който няма мотиви. Ние не знаем какво се цели точно с него, подчерта Велев. Той припомни, че при досегашния 
закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, когато едно лице влиза във властта 
то трябва да декларира имущество, като излиза от властта също, по време на властта също и така се вижда дали това 
лице не се облагодетелства неправомерно. 
За напускането на НСТС от работодателските организации Велев коментира, че НСТС прави консултации, а не взема 
решения. „Дадените позиции от работодателите понякога не се вземат предвид в НСТС. НСТС не е място, където се дели 
баницата. МС е органът, който взема решения, а НСТС провежда консултации. Много често мнението на работодателите 
или на синдикатите не се взема предвид в НСТС и решенията се вземат в обратна посока. НСТС не разпределя ресурси, 
това е консултативен орган“, заяви Велев. Той посочи, че с промените в този закон е трябвало да декларират 
имуществото си целият неправителствен сектор, гражданското общество. „Защо? За да бъде притиснат гражданският 
сектор ли? Това е отклоняване на вниманието от проблемите“, категоричен е Велев. „За да не попаднем под ударите на 
този закон, ние напускаме НСТС. Законът противоречи на маса други закони. Начинът, по който е приет издаваше едно 
бързане. Това е последното нещо, което свърши парламентът, в последния ден от работата му, приеха го набързо. И 
синдикати, и работодатели поискаха от президента да наложи вето на този закон, това не се случи. Сега от омбудсмана 
ще се поиска законът да бъде обявен за противоконституционен, тоест омбудсманът да сезира КС. Ще разчитаме на 
един мислещ следващ парламент, който да промени текстовете, дотогава работодателите няма да участват в НСТС. Не 
бих казал, че това има решаващо значение, досега синдикатите са напускали многократно този съвет. От никой друг 
орган бил той съвет, комитет, комисия, нашите представители няма да се оттеглят. Това не е акт за саботиране на 
предприетите от служебното правителство стъпки за облекчаване състоянието на социално уязвимите групи. Ние сме 
дали становище по въпроса. Не подкрепяме увеличаване на минималната работна заплата (МРЗ), защото смятаме, че по 
този начин ще се увеличи безработицата и ще се намали заетостта. Не може да искаме за 1,5 г. МРЗ да нарасне с над 
42% както искат синдикатите“, категоричен е Велев. 
БГНЕС припомня, че снощи четирите национално представителни работодателски организации взеха решение да се 
подготви декларация до председателя на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), с която да се обяви, 
че напускат Съвета. Това е станало ясно след среща в БТПП. 
КРИБ, Асоциация на индустриалния капитал, БСК и БТПП напускат НСТС поради несъгласие с противоконституционните 
промени в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в 
публичния и частния сектор. Решението за прекратяване има незабавен ефект, съобщиха организациите. 
Днес в 14 ч. в Министерски съвет ще се състои заседание на НСТС, на което се очаква да бъдат обсъдени мерките, 
предприети в икономическата и социалната сфера. 
 
 
 
 

http://bwnews.eu/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%81-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5-%D0%BC%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%B0/
http://bwnews.eu/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%81-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5-%D0%BC%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%B0/
http://bwnews.eu/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%81-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5-%D0%BC%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%B0/
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√ В. Велев: В Тристранния съвет не делим баница 
http://frognews.bg/news_53051/V_Velev_V_Tristranniia_savet_ne_delim_banitsa/ 
Законът за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния 
и частния сектор противоречи на Конституцията. Тристранният съвет е консултативен орган, там не се дели баницата.  
Това заяви пред БНР Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България.  
Този закон е може би единственият, към който няма мотиви. Ние не знаем какво се цели точно с него, подчерта 
работодателят. Той припомни, че при досегашния закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши 
държавни длъжности, когато едно лице влиза във властта то трябва да декларира имущество, като излиза от властта 
също, по време на властта -  също и така се вижда дали това лице не се облагодетелства неправомерно.  
Според Велев напускането на работодателите от НСТС няма да попречи на вземането на решенията на Тристранката. 
"Дадените позиции от работодателите понякога не се вземат предвид в НСТС. НСТС не е място, където се дели баницата. 
МС е органът, който взема решения, а НСТС провежда консултации. Много често мнението на работодателите или на 
синдикатите не се взема предвид в НСТС и решенията се вземат в обратна посока. НСТС не разпределя ресурси, това е 
консултативен орган", заяви Велев.  
Той посочи, че с промените в този закон е трябвало да декларират имуществото си целият неправителствен сектор, 
гражданското общество. "Защо? За да бъде притиснат гражданският сектор ли? Това е отклоняване на вниманието от 
проблемите", аргументира се Велев. "За да не попаднем под ударите на този закон, ние напускаме НСТС. Законът 
противоречи на маса други закони. Начинът, по който е приет издаваше едно бързане. Това е последното нещо, което 
свърши парламентът, в последния ден от работата му, приеха го набързо.  
И синдикати, и работодатели поискаха от президента да наложи вето на този закон, това не се случи. Сега от 
омбудсмана ще се поиска законът да бъде обявен за противоконституционен, тоест омбудсманът да сезира КС. Ще 
разчитаме на един мислещ следващ парламент, който да промени текстовете, дотогава работодателите няма да 
участват в НСТС", заяви Васил Велев. 
 
dnevnik.bg 
 
√ Работодателските организации напускат съвета за тристранно сътрудничество 
http://www.dnevnik.bg/biznes/2013/04/01/2033569_rabotodatelskite_organizacii_napuskat_suveta_za/ 
Всички национално представителни работодателски организации напускат Националния съвет за тристранно 
сътрудничество (НСТС), съобщиха от пресцентъра на Българската търговско-промишлена палата. Четирите организации 
са имали днес среща в палатата, на която са приели декларация до председателя на НСТС, с която го информират за 
решението си. 
 Като причина за напускането се посочва несъгласие с противоконституционните промени в Закона за публичност на 
имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор. 
Решението за прекратяване има незабавен ефект, се казва в съобщението. На насроченото за утре събиране на 
тристранката ще отиде представител на четирите работодателски организации, за да връчи позицията им. 
Промените в цитирания закон, предложени от лидера на РЗС Яне Янев и група народни представители предвиждат пред 
сметната палата да декларират доходите и имуществото си всички представители на Националния съвет за тристранното 
сътрудничество (синдикалните лидери и представителите на работодателските организации).Текстовете в него бяха 
приети в нарушение на процедурите за внасяне на поправки, обсъждане, а след това и гласуване.  
В края на миналата година, след промени в критериите за представителност на работодателските съюзи, БТПП беше 
извадена от тристранката. Освен палатата на НСТС участват Българка стопанска камара, Асоциация на индустриалния 
капитал в България и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България. 
"Този закон създава сериозни опасности за бизнеса и е противоконституционен. Той беше приет отдавна, но няма и 
седмица откакто се публикува в държавен вестник. Всички фирми, които членуват в БТПП са редовни, проверени и 
сериозни. Смисълът на закона е да се следят тези, които източват държавните средства, не да се следи редовния 
бизнес", коментира Цветан Симеонов от БТПП. По думите му подобен нормативен акт би могъл да се приложи в силна 
правова държава, но не и в България."Разбираме, че отделянето от тристранката е крайна мярка, но няма друг начин, 
добави Симеонов.  
"Ако утре бяхме се явили на тристранка, това означава да влезем под ударите на закона с цялата му сила. Този закон е 
абсолютно противоконституционен, написан на коляно по поръчка на двама-трима депутати, зад които седят големи 
интереси. Очевидно някой бърза", каза пред dnevnik.bgизпълнителният директор на КРИБ Евгений Иванов. 
По неговите думи със закона се цели да се покаже имуществото на бизнесмени и "по-точно дали имат един или два 
апартамента, както повелява българската скромност". Иванов допълни, че няма идея защо президентът не е наложил 
вето на закона. "Сега ще направим единственото възможно – да сезираме омбудсмана. Закона в предишния му вид е 
чудесен и сме напълно съгласни с него. Като физическо лице си подавам декларация всяка година и НАП прави нужните 
проверки", добави Иванов.  
Промените в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в 
публичния и частния сектор не отговарят на целите на самия закон, каза пред "Фокус" председателят на Управителния 
съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. По думите му е било променено 
наименованието на закона. 

http://frognews.bg/news_53051/V_Velev_V_Tristranniia_savet_ne_delim_banitsa/
http://www.dnevnik.bg/biznes/2013/04/01/2033569_rabotodatelskite_organizacii_napuskat_suveta_za/


8 

 

"Смисълът на този закон е, когато един човек влиза във властта, да декларира с какво имущество влиза и след това да се 
види с какво излиза, за да може да се види дали може да се придобие разликата само с една заплата", посочи Васил 
Велев. "Това е антикорупционен закон. Работодателите и синдикатите не са властта. Те нямат възможност да се 
облагодетелстват за сметка на публичния ресурс, така че това нездраво любопитство може да обслужва само 
организираната престъпност на някой друг", заяви Васил Велев.  
"Мерките за бедните в момента са много по-важни, отколкото да реагираме на този иначе идиотски закон", коментира 
пред "Фокус" президентът на КНСБ Пламен Димитров. Той добави, че е бил уведомен, че работодателските организации 
имат намерение да напускат. 
"Очаквам заседанието да бъде напрегнато, тъй като имаме редица несъгласия в работната група, които ни вълнуват по 
повод мерките. Ако работодателите имат намерение да напускат, както заявяват, и го направят, те имат своите 
основания", добави Димитров. По думите му законът, който е бил прокаран в последния ден на парламента, е 
изключително циничен и противоконституционен. 
На утрешното заседание ще се констатира, че Националният съвет за тристранно сътрудничество е с непълен състав, 
тоест не може да взима решения, описа ситуацията пред "Фокус" лидерът на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев. Той 
добави, че при това положение могат да се проведат разговори, но съветът не може да заседава. 
 
√ Днешното заседание на съвета за тристранно сътрудничество остава под въпрос 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/04/02/2033662_dneshnoto_zasedanie_na_suveta_za_tristranno/ 
След като късно вчера четирите национално представителни работодателски организации – КРИБ, БСКА, БТПП и АИКБ – 
решиха, че напускат Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), днешното му заседание остава под 
въпрос заради липсата на кворум, предаде БНР. 
Бизнесът протестира срещу поправката, приета по настояване на лидера на РЗС Яне Янев, да се разшири кръгът на 
лицата, които декларират в Сметната палата имуществото си. В последния си работен ден парламентът реши 
декларации да подават и представители на неправителствени организации и синдикати. 
Бизнесът смята, че след като не получава държавна субсидия, не е редно да декларира притежаваното. Позицията на 
бизнеса да напусне тристранния съвет е принципна и само знак на протест. Чисто формално работодателите нямат 
претенции към служебния кабинет и той може да определи антикризисните мерки и да разпредели 41 млн. лева за най-
бедните и без санкцията на бизнеса. 
По думите на председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев тази сутрин пред 
БНР напускането на работодателските организации на НСТС не е саботаж. Той обясни, че работодателските организации 
напускат съвета, защото така няма да попаднат по "ударите" на закона, тъй като в него е казано, че само организациите, 
чийто представители са постоянни представители в НСТС трябва управителните органи да декларират имуществото си. 
"Законът за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности беше приет много набързо, без 
предварително обсъждане, даже не е обсъждан в комисиите в Народното събрание на първо четене, масово нарушения 
са направени на Закона за нормативните актове, на правилника на самия парламент и най-важното – той е в 
противоречие с Конституцията. Този Закон е може би единствения към който няма мотиви", подчерта той. 
"Ние не знаем всъщност какво се цели с него, но това, което се цели с досегашния Закон за публичност на 
имущественост на лица, заемащи висши държавни длъжности е когато едно държавно лице влиза във властта да 
декларира имуществото си и като излиза пак да го декларира и периодично докато е във властта да го прави. НСТС не е 
място, където се разпределят ресурси. Това е консултативен орган, той не взима решения", каза още Велев. 
Според президента на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев НСТС не може да взима решения, ако липсват 
работодателските организации. Но въпреки това правителството може да гласува изработените днес от работната група 
на тристранката социални мерки. 
"Синдикатите ще присъстват на заседанието и нямат намерение да се оттеглят от диалога, защото смятат, че в момента е 
важно да се води такъв по мерките за подпомагане на бедните", заяви за "Хоризонт" лидерът на КНСБ Пламен 
Димитров. 
Синдикатът има претенция, че държавата не осигурява достатъчно средства за социалния пакет, и ще настоява да се 
увеличи минималната заплата, както и да се дадат добавки на "работещите бедни" с доходи до 350 лева. Това може да 
стане под формата на ваучери за храна, коментира синдикалистът. 
Работната група вчера реши, че добавки от 50 лева еднократно трябва да се дадат на майките, които получават 
обезщетение от 240 лева, и на семействата на деца с увреждания. За хората, отпаднали от енергийното подпомагане, 
добавката да бъде около 65 лева. Голямата сума - 30 млн. лева, се осигурява за субсидирани работни места за хора без 
квалификация и за млади безработни. 
Очаква се, ако днес се проведе заседание, социалните партньори да обсъдят резултатите от дейността на работната 
група за обобщаване и съгласуване на позициите относно спешните мерки, които трябва да се предприемат от 
служебното правителство в социалната и икономическата сфера. На заседанието, свикано от вицепремиера и министър 
на труда и социалната политика Деяна Костадинова, трябва да бъде обсъден и проект на Актуализирана стратегия по 
заетостта на Република България 2013 - 2020 г. 
 
 
 
 
 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/04/02/2033662_dneshnoto_zasedanie_na_suveta_za_tristranno/
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vesti.bg 
 
√ Велев: НСТС не е място, където се дели баницата 
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5654012 
Законът за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния 
и частния сектор беше приет много набързо. Това заяви пред БНР Васил Велев, председател на управителния съвет на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Този закон предварително беше обсъждан, но не в комисиите на парламента на първо четене. Маса нарушения са 
направени в нормативните актове, този закон е в противоречие с Конституцията. Този закон е може би единственият, 
към който няма мотиви. Ние не знаем какво се цели точно с него, подчерта Велев. Той припомни, че при досегашния 
закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, когато едно лице влиза във властта 
то трябва да декларира имущество, като излиза от властта също, по време на властта също и така се вижда дали това 
лице не се облагодетелства неправомерно.  
За напускането на НСТС от работодателските организации Велев коментира, че НСТС прави консултации, а не взема 
решения. "Дадените позиции от работодателите понякога не се вземат предвид в НСТС. НСТС не е място, където се дели 
баницата. МС е органът, който взема решения, а НСТС провежда консултации. Много често мнението на работодателите 
или на синдикатите не се взема предвид в НСТС и решенията се вземат в обратна посока. НСТС не разпределя ресурси, 
това е консултативен орган", заяви Велев. Той посочи, че с промените в този закон е трябвало да декларират 
имуществото си целият неправителствен сектор, гражданското общество. "Защо? За да бъде притиснат гражданският 
сектор ли? Това е отклоняване на вниманието от проблемите", категоричен е Велев. "За да не попаднем под ударите на 
този закон, ние напускаме НСТС. Законът противоречи на маса други закони. Начинът, по който е приет издаваше едно 
бързане. Това е последното нещо, което свърши парламентът, в последния ден от работата му, приеха го набързо. И 
синдикати, и работодатели поискаха от президента да наложи вето на този закон, това не се случи. Сега от омбудсмана 
ще се поиска законът да бъде обявен за противоконституционен, тоест омбудсманът да сезира КС. Ще разчитаме на 
един мислещ следващ парламент, който да промени текстовете, дотогава работодателите няма да участват в НСТС. Не 
бих казал, че това има решаващо значение, досега синдикатите са напускали многократно този съвет. От никой друг 
орган бил той съвет, комитет, комисия, нашите представители няма да се оттеглят. Това не е акт за саботиране на 
предприетите от служебното правителство стъпки за облекчаване състоянието на социално уязвимите групи. Ние сме 
дали становище по въпроса. Не подкрепяме увеличаване на минималната работна заплата (МРЗ), защото смятаме, че по 
този начин ще се увеличи безработицата и ще се намали заетостта. Не може да искаме за 1,5 г. МРЗ да нарасне с над 
42% както искат синдикатите", категоричен е Велев. 
БГНЕС припомня, че снощи четирите национално представителни работодателски организации взеха решение да се 
подготви декларация до председателя на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), с която да се обяви, 
че напускат Съвета. Това е станало ясно след среща в БТПП.  
КРИБ, Асоциация на индустриалния капитал, БСК и БТПП напускат НСТС поради несъгласие с противоконституционните 
промени в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в 
публичния и частния сектор. Решението за прекратяване има незабавен ефект, съобщиха организациите.  
Днес в 14 ч. в Министерски съвет ще се състои заседание на НСТС, на което се очаква да бъдат обсъдени мерките, 
предприети в икономическата и социалната сфера. 
 
dnes.bg 
 
√ Бизнесът няма да блокира решенията на тристранката 
http://www.dnes.bg/politika/2013/04/02/biznesyt-niama-da-blokira-resheniiata-na-tristrankata.184376 
Четирите работодателски организации напускат Националния съвет за тристранно сътруничество, но няма да блокират 
решенията му, коментира в ефира на bTV председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) 
Васил Велев. 
Вчера стана ясно, че работодателите няма да участват в заседанията на тристранния съвет в знак на протест срещу 
промените в закона за облагане на доходите на публичните лица, предложени от Яне Янев. След измененията доходите 
си ще трябва да декларират работодателските организации, които участват в тристранния съвет с мотива, че те взимат 
важни решения за развитието на страната. 
Велев коментира, че няма основание да се иска подобна декларация от работодателите, защото те не разпределят 
обществени средства и не може да бъде сочено, че злоупотребяват с тях. Той гарантира, че представителите на 
работодателите в надзорните съвети на Националния осигурителен институт (НОИ) или здравната каса, където има 
разпределение на обществени средства, декларират своите доходи. 
Освен работодателите по новия закон декларации ще трябва да подадат и синдикалните лидери. Председателят на 
КНСБ Пламен Димитров, че синдикатите ще декларират доходите си, защото хората бедстват, но коментира, че в 
Сметната палата нямат отговор как точно ще бъде прилаган новият закон. 
"В конгреса на КНСБ членуват 700 души - работещи хора от цялата страна. Попитахме Сметната палата как точно да 
декларират доходите си и отговорът беше "не знаем", коментира Димитров. 
Той посочи още, че законът на Яне Янев е един от най-бързо приетите в Народното събрание. Той беше внесен на 1 март 
и беше приет на второ четене на 12 март - последния ден от работата на този парламент. Васил Велев коментира още, че 
текстът е приет без обсъждане и противоречи на Конституцията. 

http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5654012
http://www.dnes.bg/politika/2013/04/02/biznesyt-niama-da-blokira-resheniiata-na-tristrankata.184376
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mediapool.bg 
 
√ Работодателите напускат тристранния съвет заради закона за публичност на имуществото 
http://www.mediapool.bg/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D
0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82-
%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%8F-
%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-
%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-news204723.html 
Всички национално представителни работодателски организации напускат Националния съвет за тристранно 
сътрудничество (НСТС), съобщиха от пресцентъра на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) в понеделник 
вечерта. 
Четирите национално представителни работодателски организации – БСК, КРИБ, Асоциацията на индустриалния капитал 
и БТПП  напускат заради несъгласие с промените в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши 
държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор. 
Според предложените от лидера на РЗС Яне Янев промени всички представители на Националния съвет за тристранното 
сътрудничество - синдикалните лидери и представителите на работодателските организации трябва да декларират 
доходите и имуществото си пред Сметната палата. 
”Промените в закона не отговарят на целите на самия закон. Смисълът на този закон е, когато един човек влиза във 
властта, да декларира с какво имущество влиза и след това да се види с какво излиза, за да може да се види дали може 
да се придобие разликата само с една заплата”, посочи Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал 
”Това е антикорупционен закон. Работодателите и синдикатите не са властта. Те нямат възможност да се 
облагодетелстват за сметка на публичния ресурс, така че това нездраво любопитство може да обслужва само 
организираната престъпност”, заяви Васил Велев. 
Утре тристранният съвет трябва да одобри мерките за подпомагане на най-уязвимите групи от обществото. 
Лидерът на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев каза обаче, че така на утрешното заседание няма да могат да се взимат 
решения.  
Президентът на КНСБ Пламен Димитров от своя страна коментира, че приемането на мерките за бедните е много по-
важно, отколкото да се реагира на "този идиотски закон". 
 
fakti.bg 
 
√ Синдикатите смятат за поръчков закона на Яне Янев 
http://fakti.bg/bulgaria/62901-sindikatite-smatat-za-porachkov-zakona-na-ane-anev 
Лидерът на КНСБ Пламен Димитров определи като "поръчков" Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи 
висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор, предложен от Яне Янев, съобщи bTV. 
Промените в него задължават членовете на Националния съвет за тристранно сътрудничество да декларират 
имуществото си и станаха повод за нарушаване на диалога. Вчера работодателските организации обявиха, че няма да 
участват в днешното заседание на НСТС. 
„Това е най-скоростно приетия закон в парламента – очевидно е поръчков. Приет е окончателно в последния работен 
ден на парламента със 73 гласа в зала с мнозинството на ГЕРБ и с подкрепата на няколко от независимите депутати на 
Яне Янев,” обясни президентът на КНСБ Пламен Димитров в предаването "Тази сутрин" по bTV. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев е категоричен, че оглавяваната от него 
организация няма да участва в Тристранката именно заради закона, който той нарече противоконституционен. 
"Националният съвет за тристранно сътрудничество е консултативен орган, който взема решения, а не разпределя 
ресурси, заяви Васил Велев. 
Според Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в 
публичния и частния сектор членовете на управителните съвети и контролните органи в синдикатите и работодателските 
организации трябва да декларират имуществото си. По този повод вчера от Българската търговско-промишлена палата 
съобщиха, че всички национално представителни работодателски организации напускат Националния съвет за 
тристранно сътрудничество (НСТС). 
Васил Велев увери, че работодателските организации няма да „минират” работата на Тристранния съвет и да блокират 
работата на служебното правителство заради принципното си несъгласие със спорния закон. Председателят на НСТС 
Деяна Костадинова е уведомена за неучастието на работодателските организации. Синдикатите обещават да не 
напускат НСТС. 
След като вчера стана ясно, че от 41 млн. лв., който кабинетът на Марин Райков отдели за социално слабите българи, ще 
има по 50 лв. еднократна помощ за майките, отглеждащи деца между 1 и 2 г., днес Пламен Димитров посочи, че е 
необходимо да бъдат подпомогнати и бедните работещи българи, които са около 130 000 души. 
 
 
 
 

http://www.mediapool.bg/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-news204723.html
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http://www.mediapool.bg/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-news204723.html
http://www.mediapool.bg/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-news204723.html
http://www.mediapool.bg/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-news204723.html
http://www.mediapool.bg/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-news204723.html
http://fakti.bg/bulgaria/62901-sindikatite-smatat-za-porachkov-zakona-na-ane-anev
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dariknews.bg 
 
√ Работодателските организации напускат тристранката 
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1063823 
Четирите национално представителни работодателски организации взеха решение да се подготви декларация до 
председателя на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), с която да се обяви, че напускат Съвета. 
Това стана ясно след провелата се среща днес в Българската търговско-промишлена палата. КРИБ, Асоциация на 
индустриалния капитал, БСК и БТПП напускат НСТС поради несъгласие с противоконституционните промени в Закона за 
публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния 
сектор. Решението за прекратяване има незабавен ефект. 
Промените в Закона не отговарят на целите на самия закон, каза пред Агенция "Фокус" председателят на Управителния 
съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. По думите му е било променено 
наименованието на закона. 
"Смисълът на този закон е, когато един човек влиза във властта, да декларира с какво имущество влиза и след това да се 
види с какво излиза, за да може да се види дали може да се придобие разликата само с една заплата", посочи Велев. 
"Това е антикорупционен закон. Работодателите и синдикатите не са властта. Те нямат възможност да се 
облагодетелстват за сметка на публичния ресурс, така че това нездраво любопитство може да обслужва само 
организираната престъпност на някой друг", заяви Васил Велев. 
"Мерките за бедните в момента са много по-важни, отколкото да реагираме на този иначе идиотски закон", коментира 
пред "Фокус" президентът на КНСБ Пламен Димитров. Той добави, че е бил уведомен, че работодателските 
организации имат намерение да напускат. 
"Очаквам заседанието да бъде напрегнато, тъй като имаме редица несъгласия в работната група, които ни вълнуват по 
повод мерките. Ако работодателите имат намерение да напускат, както заявяват, и го направят, те имат своите 
основания", добави Димитров. По думите му законът, който е бил прокаран в последния ден на парламента, е 
изключително циничен и противоконституционен. 
На 2 април в 14.00 ч. в Министерски съвет ще се състои заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, 
на което се очаква да бъдат обсъдени мерките, предприети в икономическата и социалната сфера. 
 
nakratko.bg 
 
√ Васил Велев: Промените в Закона за публичност на имуществото не отговарят на целите му 
http://nakratko.bg/category/58/6460 
Промените в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други 
длъжности в публичния и частния сектор не отговарят на целите на самия закон, съобщи за Агенция „Фокус” Васил 
Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
„Утре ще бъде връчено съвместно заявление на четирите организации, така че няма да участваме в заседанието 
и няма да участваме в заседанията на тристранния съвет, докато не се промени противоконституционният текст в 
закона, който беше приет в последния работен ден на парламента в нарушение на всички процедури и всякаква 
публичност”, добави Велев. 
По думите му е било променено наименованието на закона. „Смисълът на този закон е, когато един човек влиза във 
властта, да декларира с какво имущество влиза и след това да се види с какво излиза, за да може да се види дали 
може да се придобие разликата само с една заплата”, посочи Васил Велев. 
„Това е антикорупционен закон. Работодателите и синдикатите не са властта. Те нямат възможност да се 
облагодетелстват за сметка на публичния ресурс, така че това нездраво любопитство може да обслужва само 
организираната престъпност на някой друг”, заяви Васил Велев.dnes. 
 
blitz.bg 
 
√ Работодателите бесни, че ги питат за имотите им: Ние пълним кацата, а чиновниците бъркат в нея 
http://www.blitz.bg/news/article/191513 
С промените в Закона за публичност на имуществото на лица заемащи висши длъжности се нарушиха няколко 
текста на Конституцията. Това заяви пред bTV председателят на Асоциацията на индустриалния капитал 
Васил Велев. УС и Контролните съвети на синдикати и работодателите също трябва да декларират 
имуществото си. Тристранният съвет е консултативен орган и не се разпределят държавни ресурси. На всичко 
отгоре законът няма никакви мотиви и беше приет в разрез с утвърдената практика, което не знам дали е 
резултат от глупост или зла умисъл, каза Велев. Така той обясни излизането вчера на работодателите от 
Тристранката.Както БЛИЦ съобщи, на провелата се вчера среща в БТПП четирите национално представителни 
работодателски организации взеха решение да се подготви декларация до председателя на Тристранката, с която да се 
обяви, че напускат съвета поради несъгласие с противоконституционните промени в Закона за публичност на 
имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор.  
Бизнесът получи подкрепата и от синдикатите. Законът е противоконституционен и представлява една глупост, отсече и 
президентът на КНСБ Пламен Димитров. Това е поръчка, за да се каже „вижте какви мръсници се събират там, в НСТС и 
решават какво да правят“. Димитров обаче уточни, че ще декларират доходите си като синдикални лидери.  

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1063823
http://nakratko.bg/category/58/6460
http://www.blitz.bg/news/article/191513
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Велев припомни, че са отправени искания към президента Росен Плевнелиев да наложи вето върху промените, но той 
не се е вслушал в призивите. Ние няма да обжалваме решението на правителството по социалния пакет и няма да 
застрашим подобни мерки, заяви Велев. Четирите работодателски организации представляват 90% от бизнеса именно 
ние даваме заплати и пълним кацата, а чиновниците бъркат в нея, за да разпределят средствата, каза шефът на 
Асоциацията на индустриалния капитал. Той каза, че ще поиска от омбудсмана Константин Пенчев да сезира 
Конституционния съд за отмяна на спорните промени. 
Пламен Димитров заяви,  че социалните мерки на служебния кабинет трябва да се разширят към всички групи, които са 
на минимални доходи – обезщетения, пенсии и минимална работна заплата.  
6,5 млн. лв. струва подпомагането на работещите бедни с 50 лв. за сметка на парите за програмите за осигуряване на 
заетост. 350 000 пенсионери получават минимална пенсия от 150 лв., които също трябва да получат по 50 лв. еднократна 
помощ, каза президентът на КНСБ. 
Днес Националният съвет за тристранно сътрудничество трябва да одобри пакета от спешни мерки за подкрепа на най-
бедните, който ще бъде финансиран с 41 милиона лева, отпуснати от правителството. 
В заседанието ще участват само представителите на държавата и синдикатите.  
Очаква се на заседанието да бъдат предложени еднократни добавки в размер на 50 лева за семействата на деца с 
увреждания и за майките, които използват втората година от майчинството си, добавки за хората, които не са получили 
помощ за отопление през миналата зима, както и насочване на около 21 милиона лева към програми за заетост.  
 
bulgariautre.bg 
 
√ Работодателските организации напуснаха Тристранката 
http://www.bulgariautre.bg/2013/04/02/161490-rabotodatelskite_organizatsii_napusnaha_tristrankata 
90% от организациите, представляващи бизнеса няма да присъства на днешното заседание на НСТС 
Четирите национално представени работодателски организации напускат НСТС, обяви пред bTV Васил Велев, 
председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Причината са промените в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и 
други длъжности в публичния и частния сектор, приети в последния ден на стария парламент. 
Управителните и контролните съвети на синдикати и работодателиски организации също трябва да декларират 
имуществото си, според промените. 
"Работодателите няма да участват в заседанията на Тристранния съвет, докато не бъде променен 
противоконституционният текст в закона, приет в последния ден на стария парламент", каза Василев. 
Той каза още, че са отправени искания към президента Росен Плевнелиев да отмени промените, но той не се е вслушал 
в призивите им. 
"Четирите работодателски организации представляват 90% от бизнеса и именно ние даваме заплати и пълнят кацата, а 
чиновниците бъркат в нея, за да разпределят средствата", уточни Василев. 
Сега работдателските организации разчитат омбудсманът да сезира Конституционния съд, както и на разума на 
бъдещото Народно събрание. 
Синдикатите също подкрепят позицията на работодателите. Те обаче ще продължат участието си в НСТС. 
"Законът е противоконституционен и представлява една глупост", отсече лидерът на КНСБ Пламен Димитров. Това е 
поръчка, за да се каже "вижте какви мръсници се събират там, в НСТС и решават какво да правят", допълни той. 
Пламен Димитров разкри, че мерките трябва да се разширят към всички групи, които са на минимални доходи - 
обезщетения, пенсии и минимална работна заплата. 6,5 млн. лв. струва подпомагането на работещите бедни с 50 лв. за 
сметка на парите за програмите за осигуряване на заетост. 
350 000 пенсионери получават минимална пенсия от 150 лв., които също трябва да получат по 50 лв. еднократна помощ, 
каза президентът на КНСБ. 
Днес на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, който ще се проведе в Министерския съвет 
без участието на работодателите, ще стане ясно как ще бъдат разпределени спестените 41 млн. лева от различните 
министерства. 
 
lex.bg 
 
√ Работодателите напускат тристранния съвет заради закона за публичност на имуществото 
http://www.lex.bg/news/view/52100 
Всички национално представителни работодателски организации напускат Националния съвет за тристранно 
сътрудничество (НСТС), съобщиха от пресцентъра на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) в понеделник 
вечерта. 
Четирите национално представителни работодателски организации – БСК, КРИБ, Асоциацията на индустриалния капитал 
и БТПП  напускат заради несъгласие с промените в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши 
държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор. 
Според предложените от лидера на РЗС Яне Янев промени всички представители на Националния съвет за тристранното 
сътрудничество - синдикалните лидери и представителите на работодателските организации трябва да декларират 
доходите и имуществото си пред Сметната палата. 

http://www.bulgariautre.bg/2013/04/02/161490-rabotodatelskite_organizatsii_napusnaha_tristrankata
http://www.lex.bg/news/view/52100
http://www.mediapool.bg/%D0%BD%D0%BF%D0%BE-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%B2-news203933.html
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”Промените в закона не отговарят на целите на самия закон. Смисълът на този закон е, когато един човек влиза във 
властта, да декларира с какво имущество влиза и след това да се види с какво излиза, за да може да се види дали може 
да се придобие разликата само с една заплата”, посочи Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал 
”Това е антикорупционен закон. Работодателите и синдикатите не са властта. Те нямат възможност да се 
облагодетелстват за сметка на публичния ресурс, така че това нездраво любопитство може да обслужва само 
организираната престъпност”, заяви Васил Велев. 
Утре тристранният съвет трябва да одобри мерките за подпомагане на най-уязвимите групи от обществото. 
Лидерът на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев каза обаче, че така на утрешното заседание няма да могат да се взимат 
решения.  
Президентът на КНСБ Пламен Димитров от своя страна коментира, че приемането на мерките за бедните е много по-
важно, отколкото да се реагира на "този идиотски закон". 
 
vlastta.com 
 
√ Бизнесът няма да възпрепятства приемането на социалните мерки от правителството 
http://www.vlastta.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/56938/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0
%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-
%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82-
%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE 
Въпреки че работодателските организации обявиха, че напускат Националния съвет за тристранно сътрудничество, те 
няма да пречат за приемането на пакета със социални мерки от правителството. Решенията в тристранния съвет могат да 
се взимат само с участието на всички социални партньори,  а работодателските организации снощи обявиха, че излизат 
от съвета в знак на несъгласие с промените в Закона за публичност на имуществото. 
С промените, предложени от лидера на РЗС Яне Янев, имуществото и доходите си ще трябва да декларират и 
синдикатите и работодателските организации, които участват в тристранния съвет. 
Отсъствието на работодателите от днешното заседание няма да позволи вземането на решения, а може да има само 
обсъждане на отделни мерки. Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Василев Велев обясни пред бТВ 
обаче, че работодателските организации няма да обжалват последващото решение на правителството, нищо че то няма 
да е било съгласувано със социалните партньори по надлежния ред. 
Синдикатите също смятат закона за неприемвлив, но остават в тристранния съвет. 
Преди ден работна група към тристранния съвет реши как да бъдат разпределени осигурените от правителството 41 
млн. лева сред орязването на разходи за магистрали и издръжка на министерствата. 
По 50 лева еднократна помощ ще получат семействата на деца с увреждания и майките на деца между една и две 
години, а по 65 лева еднократно ще бъдат дадени на хората, които през този отоплителен сезон останаха без енергийна 
помощ. Около половината от средствата пък ще отидат за мерки за субсидирана заетост.  
 
sliven.net 
 
√ Пламен Димитров: Мерките трябва да се разширят към всички групи, които са на минимални доходи 
http://new.sliven.net/sys/news/index.php?id=105415 
С промените в Закона за публичност на имуществото на лица заемащи висши длъжности се нарушиха няколко текста на 
Конституцията. Това заяви пред БТВ председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. УС и 
Контролните съвети на синдикати и работодателите също трябва да декларират имуществото си. Тристранният съвет е 
консултативен орган и не се разпределят държавни ресурси. На всичко отгоре законът няма никакви мотиви и беше 
приет в разрез с утвърдената практика, което не знам дали е резултат от глупост или зла умисъл, каза Велев, информира 
КРОСС. 
Бизнесът получи подкрепата и от синдикатите. Законът е противоконституционен и представлява една глупост, отсече 
президентът на КНСБ Пламен Димитров. Това е поръчка, за да се каже „вижте какви мръсници се събират там, в НСТС и 
решават какво да правят". Димитров обаче уточни, че ще декларират доходите си като синдикални лидери. Във висшите 
органи обаче влизат 700 души в конгреса, на този въпрос няма отговор от Сметната палата, заяви лидерът на КНСБ. 
Причината е разводняване и отклоняване на вниманието, каза Велев. Той припомни, че са отправени искания към 
президента Росен Плевнелиев да наложи вето върху промените, но той не се е вслушал в призивите. Ние няма да 
обжалваме решението на правителството по социалния пакет и няма да застрашим подобни мерки, заяви Велев. 
Четирите работодателски организации представляват 90% от бизнеса именно ние даваме заплати и пълнят кацата, а 
чиновниците бъркат в нея, за да разпределят средствата, каза шефът на Асоциацията на индустриалния капитал. Той 
каза, че ще поиска от омбудсмана Константин Пенчев да сезира Конституционния съд за отмяна на спорните промени. 
Пламен Димитров разкри, че мерките трябва да се разширят към всички групи, които са на минимални доходи - 
обезщетения, пенсии и минимална работна заплата. 6,5 млн. лв. струва подпомагането на работещите бедни с 50 лв. за 
сметка на парите за програмите за осигуряване на заетост. 350 000 пенсионери получават минимална пенсия от 150 лв., 
които също трябва да получат по 50 лв. еднократна помощ, каза президентът на КНСБ. 

http://www.vlastta.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/56938/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://www.vlastta.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/56938/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://www.vlastta.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/56938/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://www.vlastta.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/56938/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://www.vlastta.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/56938/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://www.vlastta.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/56938/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://www.vlastta.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/56938/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://new.sliven.net/sys/news/index.php?id=105415
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bgnes.com 
 
√ Велев: НСТС не е място, където се дели баницата 
http://news.bgnes.com/view/1076663 
Законът за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния 
и частния сектор беше приет много набързо. Това заяви пред БНР Васил Велев, председател на управителния съвет на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Този закон предварително беше обсъждан, но не в комисиите на парламента на първо четене. Маса нарушения са 
направени в нормативните актове, този закон е в противоречие с Конституцията. Този закон е може би единственият, 
към който няма мотиви. Ние не знаем какво се цели точно с него, подчерта Велев. Той припомни, че при досегашния 
закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, когато едно лице влиза във властта 
то трябва да декларира имущество, като излиза от властта също, по време на властта също и така се вижда дали това 
лице не се облагодетелства неправомерно. 
За напускането на НСТС от работодателските организации Велев коментира, че НСТС прави консултации, а не взема 
решения. "Дадените позиции от работодателите понякога не се вземат предвид в НСТС. НСТС не е място, където се дели 
баницата. МС е органът, който взема решения, а НСТС провежда консултации. Много често мнението на работодателите 
или на синдикатите не се взема предвид в НСТС и решенията се вземат в обратна посока. НСТС не разпределя ресурси, 
това е консултативен орган", заяви Велев. Той посочи, че с промените в този закон е трябвало да декларират 
имуществото си целият неправителствен сектор, гражданското общество. "Защо? За да бъде притиснат гражданският 
сектор ли? Това е отклоняване на вниманието от проблемите", категоричен е Велев. "За да не попаднем под ударите на 
този закон, ние напускаме НСТС. Законът противоречи на маса други закони. Начинът, по който е приет издаваше едно 
бързане. Това е последното нещо, което свърши парламентът, в последния ден от работата му, приеха го набързо. И 
синдикати, и работодатели поискаха от президента да наложи вето на този закон, това не се случи. Сега от омбудсмана 
ще се поиска законът да бъде обявен за противоконституционен, тоест омбудсманът да сезира КС. Ще разчитаме на 
един мислещ следващ парламент, който да промени текстовете, дотогава работодателите няма да участват в НСТС. Не 
бих казал, че това има решаващо значение, досега синдикатите са напускали многократно този съвет. От никой друг 
орган бил той съвет, комитет, комисия, нашите представители няма да се оттеглят. Това не е акт за саботиране на 
предприетите от служебното правителство стъпки за облекчаване състоянието на социално уязвимите групи. Ние сме 
дали становище по въпроса. Не подкрепяме увеличаване на минималната работна заплата (МРЗ), защото смятаме, че по 
този начин ще се увеличи безработицата и ще се намали заетостта. Не може да искаме за 1,5 г. МРЗ да нарасне с над 
42% както искат синдикатите", категоричен е Велев. 
БГНЕС припомня, че снощи четирите национално представителни работодателски организации взеха решение да се 
подготви декларация до председателя на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), с която да се обяви, 
че напускат Съвета. Това е станало ясно след среща в БТПП. 
КРИБ, Асоциация на индустриалния капитал, БСК и БТПП напускат НСТС поради несъгласие с противоконституционните 
промени в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в 
публичния и частния сектор. Решението за прекратяване има незабавен ефект, съобщиха организациите. 
Днес в 14 ч. в Министерски съвет ще се състои заседание на НСТС, на което се очаква да бъдат обсъдени мерките, 
предприети в икономическата и социалната сфера. 
 
bulfax.com 
 
√ Работодателите напускат тристранния съвет заради закона за публичност на имуществото 
http://www.bulfax.com/?q=node/3235398 
Всички национално представителни работодателски организации напускат Националния съвет за тристранно 
сътрудничество (НСТС), съобщиха от пресцентъра на Българската търговско-промишлена палата в понеделник вечерта.   
Четирите национално представителни работодателски организации – БСК, КРИБ, Асоциацията на индустриалния капитал 
напускат заради несъгласие с променитев Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, 
обществени и други длъжности в публичния и частния сектор.   Според предложените от лидера на РЗС Яне Янев 
промени всички представители на Националния съвет за тристранното сътрудничество - синдикалните лидери и 
представителите на работодателските организации трябва да декларират доходите и имуществото си пред Сметната 
палата.   ”Промените в закона не отговарят на целите на самия закон. Смисълът на този закон е, когато един човек влиза 
във властта, да декларира с какво имущество влиза и след това да се види с какво излиза, за да може да се види дали 
може да се придобие разликата само с една заплата”, посочи Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал   
”Това е антикорупционен закон. Работодателите и синдикатите не са властта. Те нямат възможност да се 
облагодетелстват за сметка на публичния ресурс, така че това нездраво любопитство може да обслужва само 
организираната престъпност на някой друг”, заяви Васил Велев.   Утре тристранният съвет трябва да одобри мерките за 
подпомагане на най-уязвимите групи от обществото. 
 
 
 
 
 

http://news.bgnes.com/view/1076663
http://www.bulfax.com/?q=node/3235398
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economic.bg 
 
√ Промените в закона за имуществото нарушават Конституцията 
http://economic.bg/news/17885/1/1/Promenite-v-zakona-za-imustestvoto-narushavat-Konstituciyata.html 
Промените в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в 
публичния и частния сектор бяха приети с неясни мотиви. Това каза в ефира на bTV председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Васил Велев. Промените в този закон бяха направени в нарушение на правилника на 
Народното събрание. Нямаше обсъждане на първо четене в Комисия, а самият закон нарушава няколко текста от 
Конституцията и няма мотиви всъщност", каза той. 
"Целта на досегашния закон е лицата, които влизат във властта, престояват във властта и излизат от нея да декларират 
имуществото си, за да се види дали няма неправомерно  облагодетелстване от държавната власт", коментира 
председателят на Асоциацията. Той обясни, че новата разпоредба задължава управителните съвети и контролните 
съвети на синдикатите и работодателите, които участват в тристранния съвет, да декларират имуществото си. 
"Тристранния съвет обаче не разпределят ресурси', добавя Велев. 
Той припомни, че са отправени искания към президента Росен Плевнелиев да наложи вето върху промените, но той не 
се е вслушал в призивите. "Ние няма да обжалваме решението на правителството по социалния пакет и няма да 
застрашим подобни мерки", заяви Велев. "Четирите работодателски организации представляват 90% от бизнеса именно 
ние даваме заплати и пълнят кацата, а чиновниците бъркат в нея, за да разпределят средствата", каза шефът на 
Асоциацията на индустриалния капитал. Той каза, че ще поиска от омбудсмана Константин Пенчев да сезира 
Конституционния съд за отмяна на спорните промени. 
 
cross.bg 
 
√ КНСБ иска по 50 лв. за хората с минимална заплата и пенсия 
http://www.cross.bg/1354881 
С промените в Закона за публичност на имуществото на лица заемащи висши длъжности се нарушиха няколко текста на 
Конституцията. Това заяви пред БТВ председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. УС и 
Контролните съвети на синдикати и работодателите също трябва да декларират имуществото си. Тристранният съвет е 
консултативен орган и не се разпределят държавни ресурси. На всичко отгоре законът няма никакви мотиви и беше 
приет в разрез с утвърдената практика, което не знам дали е резултат от глупост или зла умисъл, каза Велев. 
Бизнесът получи подкрепата и от синдикатите. Законът е противоконституционен и представлява една глупост, отсече 
президентът на КНСБ Пламен Димитров. Това е поръчка, за да се каже „вижте какви мръсници се събират там, в НСТС и 
решават какво да правят". Димитров обаче уточни, че ще декларират доходите си като синдикални лидери. Във висшите 
органи обаче влизат 700 души в конгреса, на този въпрос няма отговор от Сметната палата, заяви лидерът на КНСБ. 
Причината е разводняване и отклоняване на вниманието, каза Велев. Той припомни, че са отправени искания към 
президента Росен Плевнелиев да наложи вето върху промените, но той не се е вслушал в призивите. Ние няма да 
обжалваме решението на правителството по социалния пакет и няма да застрашим подобни мерки, заяви Велев. 
Четирите работодателски организации представляват 90% от бизнеса именно ние даваме заплати и пълнят кацата, а 
чиновниците бъркат в нея, за да разпределят средствата, каза шефът на Асоциацията на индустриалния капитал. Той 
каза, че ще поиска от омбудсмана Константин Пенчев да сезира Конституционния съд за отмяна на спорните промени. 
Пламен Димитров разкри, че мерките трябва да се разширят към всички групи, които са на минимални доходи - 
обезщетения, пенсии и минимална работна заплата. 6,5 млн. лв. струва подпомагането на работещите бедни с 50 лв. за 
сметка на парите за програмите за осигуряване на заетост. 350 000 пенсионери получават минимална пенсия от 150 лв., 
които също трябва да получат по 50 лв. еднократна помощ, каза президентът на КНСБ. 
 
temadaily.bg 
 
√ Работодателски бойкот на тристранката 
http://temadaily.bg/publication/9456-
%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8-
%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0-
%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0/ 
Четирите национално представителни работодателски организации - КРИБ, БСКА, БТПП и АИКБ - решиха снощи да 
напускат Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Бизнесът протестира срещу поправката, приета по 
настояване на лидера на РЗС Яне Янев, да се разшири кръгът на лицата, които декларират в Сметната палата 
имуществото си. 
В последния си работен ден парламентът реши декларации да подават и представители на неправителствени 
организации и синдикати. Бизнесът смята, че след като не получава държавна субсидия, не е редно да декларира 
притежаваното. 
Председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров заяви неотдавна, че има сериозен проблем с новия закон за 
публичност на имуществото по отношение на разширяването на кръга проверявани лица. 

http://economic.bg/news/17885/1/1/Promenite-v-zakona-za-imustestvoto-narushavat-Konstituciyata.html
http://www.cross.bg/1354881
http://temadaily.bg/publication/9456-%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0/
http://temadaily.bg/publication/9456-%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0/
http://temadaily.bg/publication/9456-%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0/
http://temadaily.bg/publication/9456-%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0/


16 

 

В момента се проверяват всяка година 6550 души задължени лица, като този брой става 13-15 хиляди лица заедно с 
роднините им, каза проф. Димитров. "Прекомерното разширяване кръга на задължените лица създава проблеми", 
категоричен е проф. Димитров.  
Позицията на бизнеса да напусне Тристранния съвет е принципна и само знак на протест. Чисто формално 
работодателите нямат претенции към служебния кабинет и той може да определи антикризисните мерки и да 
разпредели 41 млн. лева за най-бедните и без санкцията на бизнеса. 
На днешното заседание на НСТС се очаква да бъдат обсъдени мерките, предприети в икономическата и социалната 
сфера. 
Синдикатите ще присъстват и нямат намерение да се оттеглят от диалога, защото смятат, че в момента е важно да се 
води такъв по мерките за подпомагане на бедните, заяви по БНР лидерът на КНСБ Пламен Димитров. 
Синдикатът има претенция, че държавата не осигурява достатъчно средства за социалния пакет и ще настоява да се 
увеличи минималната заплата, както и да се дадат добавки на "работещите бедни" с доходи до 350 лева. "Това може да 
стане под формата на ваучери за храна", коментира синдикалистът. 
Работната група вчера реши, че добавки от 50 лева еднократно трябва да се дадат на майките, които получават 
обезщетение от 240 лева и на семействата на деца с увреждания. За хората, отпаднали от енергийното подпомагане, 
добавката да бъде около 65 лева. 
Голямата сума - 30 млн. лева се осигурява за субсидирани работни места за хора без квалификация и за млади 
безработни. 
Николай Николов, КТ "Подкрепа": Работодателите се опитват да притискат 
Не ни изненадва решението на работодателските организации. Това заяви пред БНР Николай Николов, главен 
икономически експерт в КТ "Подкрепа" по повод решението на работодателските организации. 
"Заедно излязохме с искане от президента да наложи вето на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи 
висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор", посочи той. 
"Нас самият закон не ни притеснява, но ни притеснява това, че по този начин се опитват да притискат социалните 
партньори". 
По думите на Николай Николов, след като една от страните днес не участва, заседание на НСТС не може да има. "Ние 
просто ще си поговорим днес по мерките, които са предложени и обсъдени от работната група". 
Той заяви, че синдикатите приемат отпускането на еднократна помощ от 50 лева за деца с трайни увреждания. Това ще 
обхване около 28 000 деца и струва около 1,4 млн. лева. "Подкрепяме и отпускането на средства за финансиране на 
социална услуга обществени трапезарии от 1 май до края на годината. Настоявахме и частично сме удовлетворени, че се 
отпуска и еднократна помощ от 50 лева на майките, на които е изплатено парично обезщетение за отглеждане на дете 
от 1 до 2 години за месец февруари", каза Николов. За минималната работна заплата (МРЗ), той припомни, че искането 
на синдикатите за увеличаването й е от миналата година. "Тогава се съгласихме от 1 януари 2013 МРЗ да бъде увеличена 
от 290 на 310 лева. Но поискахме и настояваме все още от средата на годината тя да се увеличи на 330 лева. Засега обаче 
в НСТС предложихме на служебното правителство да продължим да обсъждаме обективните мерки и критерии за 
определяне на МРЗ, тоест тя да се определя въз основа на обективни критерии – производителност на труда, инфлация, 
средна работна заплата и т.н.", добави още Николов. 
Велев: НСТС не е място, където се дели баницата 
Законът за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния 
и частния сектор беше приет много набързо. Това заяви пред БНР Васил Велев, председател на управителния съвет на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (КРИБ). 
"Този закон предварително беше обсъждан, но не в комисиите на парламента на първо четене. Маса нарушения са 
направени в нормативните актове, този закон е в противоречие с Конституцията. Този закон е може би единственият, 
към който няма мотиви. Ние не знаем какво се цели точно с него", подчерта Велев. 
Той припомни, че при досегашния закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, 
когато едно лице влиза във властта то трябва да декларира имущество, като излиза от властта също, по време на властта 
също и така се вижда дали това лице не се облагодетелства неправомерно. 
За напускането на НСТС от работодателските организации Велев коментира, че НСТС прави консултации, а не взема 
решения. "Дадените позиции от работодателите понякога не се вземат предвид в НСТС. НСТС не е място, където се дели 
баницата. МС е органът, който взема решения, а НСТС провежда консултации. Много често мнението на работодателите 
или на синдикатите не се взема предвид в НСТС и решенията се вземат в обратна посока. НСТС не разпределя ресурси, 
това е консултативен орган", заяви Велев. 
Той посочи, че с промените в този закон е трябвало да декларират имуществото си целият неправителствен сектор, 
гражданското общество. "Защо? За да бъде притиснат гражданският сектор ли? Това е отклоняване на вниманието от 
проблемите", категоричен е Велев. 
"За да не попаднем под ударите на този закон, ние напускаме НСТС. Законът противоречи на маса други закони. 
Начинът, по който е приет издаваше едно бързане. Това е последното нещо, което свърши парламентът, в последния 
ден от работата му, приеха го набързо. И синдикати, и работодатели поискаха от президента да наложи вето на този 
закон, това не се случи. Сега от омбудсмана ще се поиска законът да бъде обявен за противоконституционен, тоест 
омбудсманът да сезира КС. Ще разчитаме на един мислещ следващ парламент, който да промени текстовете, дотогава 
работодателите няма да участват в НСТС. Не бих казал, че това има решаващо значение, досега синдикатите са 
напускали многократно този съвет. От никой друг орган бил той съвет, комитет, комисия, нашите представители няма да 
се оттеглят. Това не е акт за саботиране на предприетите от служебното правителство стъпки за облекчаване 
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състоянието на социално уязвимите групи. Ние сме дали становище по въпроса. Не подкрепяме увеличаване на 
минималната работна заплата (МРЗ), защото смятаме, че по този начин ще се увеличи безработицата и ще се намали 
заетостта. Не може да искаме за 1,5 г. МРЗ да нарасне с над 42% както искат синдикатите", категоричен е Велев. 
 
meganews.bg 
 
√ КНСБ: Подпомагането на бедните струва 6,5 милиона 
http://www.meganews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%
D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0
%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/tabid/335/ArticleId/23202/-6-5.aspx 
С промените в Закона за публичност на имуществото на лица заемащи висши длъжности се нарушиха няколко текста на 
Конституцията. Това заяви пред БТВ председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. УС и 
Контролните съвети на синдикати и работодателите също трябва да декларират имуществото си. Тристранният съвет е 
консултативен орган и не се разпределят държавни ресурси. На всичко отгоре законът няма никакви мотиви и беше 
приет в разрез с утвърдената практика, което не знам дали е резултат от глупост или зла умисъл, каза Велев. 
Бизнесът получи подкрепата и от синдикатите. Законът е противоконституционен и представлява една глупост, добави 
президентът на КНСБ Пламен Димитров. Това е поръчка, за да се каже „вижте какви мръсници се събират там, в НСТС и 
решават какво да правят“. Димитров обаче уточни, че ще декларират доходите си като синдикални лидери. Във висшите 
органи влизат 700 души в конгреса, на този въпрос няма отговор от Сметната палата, каза Велев. 
Причината е разводняване и отклоняване на вниманието, заяви лидерът на КНСБ. Той припомни, че са отправени 
искания към президента да наложи вето върху промените, но той не се е вслушал в призивите. Ние няма да обжалваме 
решението на правителството по социалния пакет и няма да застрашим подобни мерки,уточни Велев. Четирите 
работодателски организации представляват 90% от бизнеса именно ние даваме заплати и пълним кацата, а чиновниците 
бъркат в нея, за да разпределят средствата, каза шефът на Асоциацията на индустриалния капитал. Той поиска от 
омбудсмана Константин Пенчев да сезира Конституционния съд, който да отмени спорните промени. 
Според Пламен Димитров  мерките трябва да се разширят към всички групи, които са на минимални доходи – 
обезщетения, пенсии и минимална работна заплата. 6,5 млн. лв. струва подпомагането на работещите бедни с 50 лв. за 
сметка на парите за програмите за осигуряване на заетост. 350 000 пенсионери получават минимална пенсия от 150 лв., 
които също трябва да получат по 50 лв. еднократна помощ, каза президентът на КНСБ. 
 
bgdnes.bg 
 
√ Работодателски организации напускат тристранката заради спорен закон 
http://www.bgdnes.bg/Article.asp?Id=1887717 
Всички национално представителни работодателски организации напускат Националния съвет за тристранно 
сътрудничество (НСТС), съобщиха от пресцентъра на Българската търговско-промишлена палата. 
На провелата се днес среща в Българската търговско-промишлена палата (БТПП) четирите национално представителни 
работодателски организации взеха решение да се подготви декларация до председателя на Националния съвет за 
тристранно сътрудничество (НСТС), с която да се обяви, че напускат съвета поради несъгласие с 
противоконституционните промени в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, 
обществени и други длъжности в публичния и частния сектор. 
Решението за прекратяване има незабавен ефект. 
"Мерките за бедните в момента са много по-важни, отколкото да реагираме на този иначе идиотски Закон за публичност 
на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор", 
коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров пред "Фокус". 
Той е бил уведомен, че работодателските организации имат намерение да напуснат Националния съвет за тристранно 
сътрудничество. 
"Очаквам заседанието да бъде напрегнато, тъй като имаме редица несъгласия в работната група, които ни вълнуват по 
повод мерките. Ако работодателите имат намерение да напускат, както заявяват, и го направят, те имат своите 
основания", коментира Димитров. 
По думите му законът, който е бил прокаран в последния ден на парламента, е изключително циничен и 
противоконституционен. 
На утрешното заседание ще се констатира, че Националният съвет за тристранно сътрудничество е с непълен състав, 
тоест не може да взима решения, съобщи лидерът на КТ „Подкрепа" Константин Тренчев. 
"Можем да проведем един разговор, но съветът не може да заседава. В заседанието трябва да участват трите страни и в 
такъв случай то няма да се състои", заяви той. 
Според него работодателските организации отдавна са твърдели, че са несъгласни с промените в Закона за публичност 
на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор. 
Промените в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в 
публичния и частния сектор не отговарят на целите на самия закон, заяви председателят на Управителния съвет на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
„Утре ще бъде връчено съвместно заявление на четирите организации, така че няма да участваме в заседанието и няма 
да участваме в заседанията на тристранния съвет, докато не се промени противоконституционният текст в закона, който 

http://www.meganews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/tabid/335/ArticleId/23202/-6-5.aspx
http://www.meganews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/tabid/335/ArticleId/23202/-6-5.aspx
http://www.meganews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/tabid/335/ArticleId/23202/-6-5.aspx
http://www.bgdnes.bg/Article.asp?Id=1887717
http://www.bgdnes.bg/Article.asp?Id=1887717
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беше приет в последния работен ден на парламента в нарушение на всички процедури и всякаква публичност", 
коментира той. 
По думите му е било променено наименованието на закона. 
„Смисълът на този закон е, когато един човек влиза във властта, да декларира с какво имущество влиза и след това да се 
види с какво излиза, за да може да се види дали може да се придобие разликата само с една заплата", посочи Васил 
Велев. 
„Това е антикорупционен закон. Работодателите и синдикатите не са властта. Те нямат възможност да се 
облагодетелстват за сметка на публичния ресурс, така че това нездраво любопитство може да обслужва само 
организираната престъпност на някой друг", заяви той. 
„Ние декларираме имуществото си, доходите си в данъчната администрация и няма нито една причина да го правим, за 
да отместваме темата предизборно. Не са ни ясни целите, само можем да гадаем, но този текст в закона не отговаря 
въобще на целите на самия закон, с които той е създаден. Освен това, нарушава правата на хората, членове на тези 
управителни съвети", каза още Велев. 
По думите му и синдикатите са поискали от президента да наложи вето на този закон. 
Васил Велев добави, че председателите на четирите организации ще търсят обжалване пред Конституционния съд, от 
омбудсмана и ще подадат лични жалби като граждани. 
 
darikfinance.bg 
 
√ Работодателите обърнаха гръб на държавата 
http://darikfinance.bg/novini/91963/%D0%E0%E1%EE%F2%EE%E4%E0%F2%E5%EB%E8%F2%E5+%EE%E1%FA%F0%ED%E0%F5
%E0+%E3%F0%FA%E1+%ED%E0+%E4%FA%F0%E6%E0%E2%E0%F2%E0 
Работодателските организации напускат тристранния съвет за сътрудничество, с което демонстрират несъгласие с 
действията на служебното правителство по отношение имуществото на богатите, държавниците и политиците. 
Четирите формации: Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Асоциация на 
индустриалния капитал (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК) и Българската търговско - промишлена палата (БТПП) 
- заявяват, че напускат съвета и са единодушни в решението си.   
Общата им позиция е, че промените в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, 
обществени и други длъжности в публичния и частния сектор е противоконституционно променен.  
Днес Националният съвет за тристранно сътрудничество, който остава без един от най-важните си стълбове, ще има 
заседание. По план, на него трябваше да бъдат обсъждани мерките за подпомагане в икономическата и социалната 
сфера. 
 
novini.bg 
 
√ Всички работодателски организации напускат тристранката 
http://www.novini.bg/news/128945-%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-
%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8-
%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-
%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82-
%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0.html 
Всички национално представителни работодателски организации напускат Националния съвет за тристранно 
сътрудничество (НСТС), съобщиха от пресцентъра на Българската търговско-промишлена палата. 
На провелата се днес среща в БТПП четирите национално представителни работодателски организации взеха решение 
да се подготви декларация до председателя на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), с която да се 
обяви, че напускат съвета поради несъгласие с противоконституционните промени в Закона за публичност на 
имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор. 
Решението за прекратяване има незабавен ефект. 
 
livenews.bg 
 
√ Изненада: Работодателските организации напускат тристранката! 
http://www.livenews.bg/Iznenada--Rabotodatelskite-organizatsii-napuskat-tristrankata!-49908 
Причината - несъгласие с противоконституционните промени в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи 
висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор 
Всички национално представителни работодателски организации напускат Националния съвет за тристранно 
сътрудничество (НСТС), съобщиха от пресцентъра на Българската търговско-промишлена палата. 
НСТС 
На провелата се днес среща в БТПП четирите национално представителни работодателски организации взеха решение 
да се подготви декларация до председателя на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), с която да се 
обяви, че напускат съвета. Причината - несъгласие с противоконституционните промени в Закона за публичност на 
имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор. 
  

http://darikfinance.bg/novini/91963/%D0%E0%E1%EE%F2%EE%E4%E0%F2%E5%EB%E8%F2%E5+%EE%E1%FA%F0%ED%E0%F5%E0+%E3%F0%FA%E1+%ED%E0+%E4%FA%F0%E6%E0%E2%E0%F2%E0
http://darikfinance.bg/novini/91963/%D0%E0%E1%EE%F2%EE%E4%E0%F2%E5%EB%E8%F2%E5+%EE%E1%FA%F0%ED%E0%F5%E0+%E3%F0%FA%E1+%ED%E0+%E4%FA%F0%E6%E0%E2%E0%F2%E0
http://www.novini.bg/news/128945-%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0.html
http://www.novini.bg/news/128945-%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0.html
http://www.novini.bg/news/128945-%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0.html
http://www.novini.bg/news/128945-%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0.html
http://www.novini.bg/news/128945-%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0.html
http://www.livenews.bg/Iznenada--Rabotodatelskite-organizatsii-napuskat-tristrankata!-49908
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Решението за прекратяване има незабавен ефект. 
LiveNews съобщава, че утре трябва да се проведе заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). 
Социалните партньори ще обсъдят резултатите от дейността на Работната група за обобщаване и съгласуване на 
позициите относно спешните мерки, които трябва да се предприемат от служебното правителство в социалната и 
икономическата сфера. По време на заседанието, свикано от вицепремиера и министър на труда и социалната политика 
Деяна Костадинова, ще бъде обсъден и проект на Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2013-
2020г. 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Капитал daily 
 
√ Студ в бюджета 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/04/01/2033418_stud_v_bjudjeta/ 
По-голям от миналогодишния дефицит, повече приходи от ДДС и спад на постъпленията от корпоративен данък и от 
акцизи. Това показват данните на Министерство на финансите за изпълнението на бюджета през първите два месеца на 
годината в сравнение със същия период на 2012 г. Фискалният резерв също е изпилен и в края на февруари е 3.9 млрд. 
лв.  
Лошото представяне на държавните финанси през първите два месеца  беше очаквано - традиционно в началото на 
годината приходите са по-малко за сметка на разходите и в последствие тази тенденция се обръща. Сега се вижда, че 
бюджетният дефицит се е увеличил с 29% на годишна база и достига 732 млн. лв. или почти 1% от БВП. Както и че 
разходите номинално са  повече от два пъти по-бързо в сравнение с приходите.  
Един от парадоксите в данните за февруари е, че постъпленията от ДДС растат – с 23% до 1.33 млрд. лв. В същото време 
приходите от  акцизи (другият косвен данък, който облага крайното потребление) спадат със 7.4%. Спадът е основно на 
постъпленията от горива и от цигари. Разминаването може да се дължи на еднократни фактори, но може да е сигнал и 
за посоката, в която икономиката ще се развива през тази година. А може да е и нещо трето - като например държавата 
да е задържала малко повече ДДС от традиционното.  
Странни разминавания 
От Националната агенция за приходите (НАП) не коментираха какви са факторите за увеличението на приходите от ДДС. 
По официални данни на финансовото министерство задържаният поради ревизии ДДС в края на януари е бил 207 млн. 
лв. Според представител на НАП, пожелал анонимност, в края на февруари размерът на задържания ДДС се е увеличил, 
но е останал под 300 млн. лв. Според експерт по публични финанси от водеща политическа сила обаче невъзстановеният 
ДДС през февруари е достигнал 352 млн. лв., което, ако се потвърди ще е увеличение по конкретния показател с близо 
три четвърти само за един месец. 
"Данни за акцизите показват спад на приходите от облагане на цигари, а и при горивата, а това може да означава само 
свито потребление и забавяне на икономиката", коментира Людмила Елкова, която ръководеше Дирекция "Данъчна 
политика" в Министерство на финансите до 2009 г., а сега е в екипа на партия "България на гражданите".  
Бавенето на косвения данък за възстановяване се ползваше и от правителството на тройната коалиция в началото на 
2009 г. и на ГЕРБ в края на годината, когато трябваше да се представи по-добро касово изпълнение на бюджета. 
Другият вариант за по-доброто изпълнение на ДДС е да се е увеличило вътрешното потребление, инфлацията или пък 
вносът да е по-голям от износа. Но данните за външната търговия през февруари все още не са публикувани, а 
инфлацията за този период е 0.4%. Представител на голяма търговска верига обясни, че през февруари наистина 
потреблението е спаднало спрямо същия месец на 2012 г., но през март тенденцията се е обърнала. Мениджъри от 
сектора на горивата също потвърдиха, че консумацията пада.  
Икономист от голяма финансова компания, пожелал анонимност, обаче отхвърли вероятността потреблението през тази 
година да пада и допусна като по-вероятна управляващите наистина да са задържали ДДС, за да покажат ръст на 
икономиката.  
Друга възможност за разминатите данни е правителството да е освобождавало наличности от държавния резерв. Така 
горива с платен в миналото акциз се освобождават в търговската мрежа и стигат до потребителите. За тях се доплаща 
само за разликата в ставката на акциза, внесен в предишен бюджетен период, а цялото ДДС се плаща сега.  
Иначе има и съвсем резонни обяснения за спада на постъпленията от акциз при цигарите - от Агенция "Митници" 
обясниха това с понижено потребление след въвеждането на пълна забрана за тютюнопушенето на закрити места.  
Още един спад 
Драстичен, макар и временен спад, държавата отчита в събираемостта на данък печалба. От него за януари и февруари 
са събрани само 37.8 млн. лв., при заложени за цялата година 1.6 милиарда и при събрани 156 млн. лв. за двата месеца 
на миналата година. В сравнение с годишния план събраните средства от този данък са само 2.4%, което може да се 
дължи на факта, че през тази година фирмите имат по-либерален режим за внасяне на авансовите си вноски и на 
практика може да не правят такива до декември. По-тревожно ще е, ако печалбите на бизнеса през миналата година са 
се оказали по-ниски от очакваното и сега, когато се приключва данъчната 2012 г. те не внасят средства, защото 
авансовите им вноски през миналата година са покрили напълно техните задължения. 
Как е харчила държавата 
Изненада е ръстът на здравно-осигурителните плащания - с 200 млн. лв. за два месеца. От информационният бюлетин на 
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финансовото ведомство не става ясно дали това се дължи на прехвърлянето на някои разходи от здравното ведомство 
към здравната каса от началото на годината, или на нещо друго.  
Разбивка на разходите показва, че плащанията за заплати и осигуровки, плащани от държавните служби, са се 
увеличили с 53 милиона лева. Това се дължи на по-високата осигурителна вноска, която се плаща за военнослужещите и 
полицаите от началото на годината. От Министерство на финансите коментираха, че тя не влияе на дефицита, защото 
сега се осчетоводява като приход на осигурителната система, а до миналата година беше субсидия за осигуряването. 
Разходите за лихви пък се увеличават с 21% до 313 милиона лева спрямо същия период на миналата година. Това се 
дължи на изтегления през миналото лято облигационен заем, по който държавата направи лихвена вноска, преди да 
изплати падежиращите облигации от 2002 г. Увеличение има също при текущите разходи, които са в размер на 3.68 
млрд. лв., или със 7% повече на годишна база, а капиталовите разходи (за инвестиции и натрупване на резерви) 
намаляват от 320 на 303 млн. лв. 
Служебният министър на финансите Калин Христов вече коментира, че при сегашното развитие на икономиката очаква 
бюджетът да се изпълни без да се налага актуализация. 
 
Вестник Труд 
 
√ Дейвид Арклес, световен експерт за пазара на труда: Трябват стимули за нови работни места 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1887417 
- Г-н Арклес, какви са негативните последици от високата безработица в държави като България? 
- Високата безработица се отразява най-вече на младите и на хората, които нямат уменията, за да си намерят работа. 
Подобно е положението в цяла Европа и България не прави изключение. Това ще е проблем в средносрочен план. Бих 
посъветвал правителството да създаде схеми, с които да насърчи компаниите да разработят и прилагат програми за 
обучение на млади хора. Бизнесът може да се стимулира да наема повече хора, отколкото нормално взема на работа, с 
данъчна ваканция. Този модел работи в много страни и води до намаляване на младежката безработица. Освен това е 
добре за компанията, защото тя получава добре обучени млади хора. 
- Служебното правителство в България се опитва да реши проблема с безработицата с пари от бюджета. Това ли е 
правилният подход? Не е ли по-добре да се подобрят условията за бизнес? 
- Двата подхода трябва да се прилагат в симбиоза. Трудовият пазар не може да се подобри само с една мярка. Това се 
случва, когато икономиката се развива и се създават нови работни места. Има три основни елемента на икономическата 
среда - потреблението, чуждите инвестиции и износът. И трите елемента трябва да се подобрят, за да се създадат нови 
работни места. Много често правителствата се фокусират върху един от тези проблеми, без да търсят връзката помежду 
им. Управляващите трябва да създават стимули, с които да насърчават чуждите инвестиции. За да привлечете 
инвеститори, може предварително да обсъдите с тях какво ще ги накара да дойдат при вас, къде е изгодно за тях да 
инвестират, работници с какви умения ще са им нужни. С чуждите инвестиции се създават нови работни места, което пък 
ще стимулира потреблението. А когато тези два елемента започнат да работят, се увеличава и износът. За това трябва да 
се мисли и за трите елемента. 
- Много държави трябва да се борят едновременно със застаряването на населението и с младежката безработица. 
Има ли печеливша стратегия в случая? 
- Нищо не е по-добро от създаването на нови работни места. Това е основният проблем. В момента има само 1,3 млрд. 
постоянни работни места на планетата и 3 млрд. души, които ги искат. Затова държавите трябва непрекъснато да търсят 
стимули за откриването им. 
- За да пестят в кризата, компаниите търсят служители с различни умения, които могат да вършат работата на двама-
трима. Как трябва да се промени образователната система и самите работници, за да са подготвени за това 
изискване? 
- Един от проблемите на отделните държави е, че не прогнозират кои ще са професиите на бъдещето, какви умения ще 
се изискват. Първо трябва да се идентифицират сферите, в които има потенциал за нови работни места, или които биха 
привлекли чужди инвеститори. След това правителствата трябва да се обърнат към образователната система и да 
стимулират младите хора да изберат път, който ще им осигури възможности за работа. В момента има прекалено много 
млади хора, които завършват училище или университет с ненужни на пазара на труда знания и умения. Те трябва да 
бъдат ориентирани. Трябва да им кажем в кои сфери ще могат да си намерят работа, а за целта трябва да прогнозираме 
кои сфери на икономиката са с най-голям потенциал от гледна точка на заетостта. 
- Много млади хора напускат страната си, за да намерят по-добър живот. Не мислите ли, че това отваря пропастта 
между най-богатите и бедните страни? 
- Да, така е. И хората ще продължат да напускат страната си, докато не се създадат добри работни места със 
справедливо заплащане в собствената им държава. 
И тук отново стигаме до проблема с развитието на икономиката, което създава заетост. Хората ще спрат да емигрират, 
ако стандартът на живот се подобри и е еднакъв във всички региони на страната. За да се случи това, трябва да се 
стимулира икономиката, за да се създадат добри работни места с по-високо заплащане. Хората по принцип не искат да 
емигрират. Някои все пак искат да натрупат международен опит, да пътуват, но повечето искат да останат да живеят там, 
където са родени, където са семействата и приятелите им и трябва да им се създадат възможности, за да останат. 
- Редица изследвания показват, че има все по-голямо разминаване между уменията на търсещите работа и 
потребностите на бизнеса. Как може да се реши този проблем? 
- Първо трябва да се установят уменията и компетенциите, които са нужни на бизнеса. След това работниците трябва да 
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бъдат обучени, за да придобият тези умения. Няма нищо сложно в това. Изисква се да се идентифицират работните 
умения, които ще са нужни в бъдеще, да се насочат младите хората към нужното обучение и да се създадат институции, 
които могат да им осигурят това обучение. Просто е, не е астронавтика. 
- Според вас какви умения ще са най-необходими на работниците в бъдеще? 
- Хората трябва да са отворени да учат през целия си живот и да придобиват нови умения, които се изискват от пазара. 
Това, върху което се фокусираме в “Менпауър” например, е да ги учим да са гъвкави. Това означава, че ако един 
инженер не може да си намери работа по специалността, трябва да е готов да се заеме с нещо друго. Смятам, че 
гъвкавостта заедно с умението да се учиш ще е основно изискване към работниците на бъдещето. 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Хазната със 732 млн.лева дефицит за февруари 
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1887461 
732 млн. лв. е бюджетният дефицит на касова основа през февруари, съобщиха от финансовото министерство вчера. 
Дефицитът по националния бюджет е 485,5 млн. лв., а по европейските средства - 246,5 млн. лв. Недостигът по 
консолидираната фискална програма е със 167 млн. повече от февруари 2012 година. 
Във фискалния резерв има 3,9 млрд. лв. От тях, 3,65 млрд. са парите в двата целеви фонда - 2,1 млрд. на Сребърния 
фонд и 1,65 млрд. на фонд "Козлодуй".  
Постъпленията на консолидирано ниво в края на втория месец от годината са 3,827 млрд. лв., отчитат от финансите. Това 
са 12,5% от годишните разчети, записани в бюджета.  
3,248 млрд. са приходите от налози. От преки данъци са събрани 402,9 млн. или 9,8% от годишния план.. От косвените 
данъци са влезли 1,903 млрд., което е 15,4% от планираното.  
Традиционно най-голям е приносът на ДДС - 1,331 млрд. От акцизи са събрани 551,2 млн. лв. и от мита 20,4 млн. лв. 
Постъпленията от други данъци са 74,6 млн. лв. Събраното от социалноосигурителни и здравни вноски е 867,2 млн. лв. 
Неданъчните приходи са 579,4 млн. лв. 
Към същата дата - края на февруари, държавата е похарчила 4,559 млрд. лв., или 14,4% от плана. Сравнени с края на 
февруари миналата година, разходите по консолидирания бюджет са със 313,1 млн. лв.повече, сочат данните.  
От тях най- много пари са отишли за текущи нелихвени разходи - 3,685 млрд. лв. Капиталовите разходи са общо 303,2 
млн., а направените лихвени плащания са били 313,1 млн. Вноската ни за ЕС е 257,6 млн. лв. 
Преди дни служебният финансов министър Калин Христов прогнозира, че кумулативният дефицит за първите 2 месеца 
ще е около 730 млн.  
Той припомни, че дефицитът винаги се повишава през първите месеци на всяка година, заради сезонния характер на 
икономиката и на данъчните постъпления.  
Министър Христов прогнозира също, че ще може да се спази заложеният в бюджета дефицит от 1,1 млрд. лв. 
 
Вестник Класа 
 
√ Орешарски: Най-големият проблем сега е липсата на перспектива за гражданите и бизнеса 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/227909_%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%
B8%3A+%D0%9D%D0%B0%D0%B9-
%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D
0%BC++%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B0+%D0%B5+%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BD
%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+
%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B8+%D0%B1%D0%B8%D0%B7%
D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0+ 
Икономическата ситуация сега е сравнително най-неблагоприятна за последните 23 години, заяви бившият финансов 
министър Пламен Орешарски по "Нова телевизия". Той преди дни беше предложен от лидера на БСП Сергей Станишев 
за премиер при положение, че БСП спечели предстоящите избори. "Вярно е, че 1996 - 1997 година имахме много 
драматична локална криза – фалити на банки, шокова девалвация и обезценяване на спестявания, но тогава имаше 
резерви, държавата беше собственик на 80-85% от активите и много бързо се върнахме към финансова стабилност. Сега 
ситуацията е точно обратна. Ние сме в ситуация, в която инерцията в икономиката ще продължи да ни тегли надолу, ако 
не се вземат спешни мерки за насърчаване на предприемчивостта, каза бившият финансист номер едно." 
Ние средноевропейски доходи няма да стигнем до края на този, а може би и следващия мандат – това е твърде 
амбициозна цел, каза Орешарски. Големият проблем, според него, в момента е отсъствието на перспектива. Хората не 
могат да забогатеят, нямаме магическа пръчка, но трябва да направим така, че да гледат напред, допълни той. 
През октомври 2008 година, две седмици след фалита на "Лемън брадърс", бяха изготвени първите антикризисни 
мерки. Тогава светът се чудеше какво да прави. Най-важната мярка тогава беше капитализиране на Банката за развитие, 
защото още тогава можеше да се очаква, че заразата, която тръгва от САЩ ще удари първо банковите кредити. Така през 
Банката за развитие щяхме да дадем коридор за малкия и среден бизнес, припомни Орешарски.  
Аз възприемам себе си като кадър на УНСС, отвърна Орешарски и припомни за работата си като заместник-министър в 
правителство на СДС. От 2003 година напуснах и тогава заявих, че повече политическа кариера няма да правя. През 2005 
година не можах да издържа на изкушението в професионален план и приех да бъда финансов министър по 
предложение на БСП в доминирано от БСП правителство. За четири години като финансов министър се стремях да 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1887461
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http://www.klassa.bg/news/Read/article/227909_%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%3A+%D0%9D%D0%B0%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC++%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B0+%D0%B5+%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B8+%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0
http://www.klassa.bg/news/Read/article/227909_%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%3A+%D0%9D%D0%B0%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC++%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B0+%D0%B5+%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B8+%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0
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мотивирам своите действия единствено с професионални мотиви. До 2008 година понесох много критики за това, че се 
натрупва фискален резерв – кой ли не искаше да го харчи този фискален резерв, имаше стачки. Тогава никой не искаше 
да слуша, че в период на добри времена трябва да се натрупва резерв, защото добрите времена не продължават вечно, 
обясни Пламен Орешарски. 
На въпрос за строителството на АЕЦ "Белене" Орешарски каза: Хубаво щеше да е АЕЦ "Белене" да беше построен още в 
началото на 90-те години, хубаво беше, макар и със закъснение, че се стартира в началото на този век. Все още не е 
късно, но колкото повече го забавяме неговата цена ще става по-голяма. Тоест, въпрос на разчети и ако те са 
благоприятни, централата може да се строи.  
Плоският данък у нас е много общ термин, коментира Орешарски другата тема. У нас той се състои от два компонента – 
10% корпоративен и 10% върху доходите на физическите лица. Плоският данък работеше добре в добрите времена дори 
при корпоративната ставка имахме феноменален успех.  
 
Вестник Преса 
 
√ Служебният кабинет обяви приоритетите си 
http://pressadaily.bg/publication/12268-
%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-
%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8 
Служебното правителство на Марин Райков официално обяви приоритетите си. На сайта на Министерски съвет е 
публикуван документ, от който става ясно, че във времето до избирането на нов парламент и редовен кабинет, 
министрите ще работят за осигуряване на ефективната работа на всички държавни институции с особено внимание към 
изпълнение на бюджета за 2013 г.; използване на възможни резерви в бюджета за предприемане на мерки в подкрепа 
на най-уязвимите групи; прилагане на мерки за ограничаване на ръста на безработицата; подкрепа за малките и 
средните предприятия за създаване на работни места, инвестиции. 
В социалната сфера Марин Райков е предвидил още ограничаване на недекларираната заетост, намаляване на 
нарушенията на трудовото законодателство и активно прилагане на гъвкавите форми на заетост. В областта на 
енергетиката е заложена пълна проверка по цялата верига "производство-пренос-разпределение", включително 
международна. Резултатите от проверките ще бъдат публично оповестени.  
Приоритет е и изготвянето на национален план и създаването на единна структура за управление на мащабна програма 
за енергийна ефективност за следващия програмен период. Кабинетът предвижда в областта на икономиката да се 
въведе "златен стандарт", като целта е на изрядните данъкоплатци да се възстановява ДДС до 10 дни без изчакване и да 
се изплатят дължимите от Министерски съвет средства към малките и средните предприятия. Кабинетът се ангажира 
също да се осъществява контрол на състоянието на големите държавни компании, които са в критично състояние, като 
БДЖ, ВМЗ, "Мини Марица-Изток". 
В областта на образованието и науката са заложени подготовката и осъществяването на националните външни 
оценявания и на държавните зрелостни изпити, както и на стандартизираните изпити в училищата. Активно ще се работи 
и за подкрепа на българските кандидатури за Европейска столица на културата. Приоритет на кабинета е и 
организирането и произвеждането на изборите, като се акцентира върху създаването на Граждански борд към 
министър-председателя с консултативни функции за произвеждането на изборите. 
Предвидено е и подписване на съвместен акт между прокуратурата, МВР и ДАНС за гарантиране на свободното 
упражняване на избирателните права на гражданите, както и за осигуряването на възможност за бързо и адекватно 
реагиране срещу евентуални нарушения. В документа се посочва също създаване на обществени съвети по секторни 
политики и към Министерския съвет в областта на социалната политика, икономиката, енергетиката, околната среда. 
 
√ Тристранката на нож заради помощите 
http://pressadaily.bg/publication/12259-
%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BD%D0%BE%D0%B6-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-
%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5/ 
Драматична тристранка с ожесточени спорове между синдикатите, бизнеса и правителството прогнозират експертите. 
Заседанието е насрочено за утре и на него страните трябва да постигнат консенсус кои от предложените спешни мерки в 
икономиката и социалната сфера да се финансират. До този момент обаче няма постигната договореност по тях. Днес 
експертите отново ще направят опит да сближат позициите си на среща в специално създадената работна група от 
финансовото и социалното министерство, Националния осигурителен институт, синдикатите и бизнеса. 
Вече стана ясно, че правителството е подсигурило близо 41 млн. лв. за бедните. Половината пари са от орязване на 
издръжката на министерствата, а другите - от средствата за строителството на магистралите „Марица“ и „Хемус“. 
Първоначалната заявка на кабинета към социалните партньори беше, че ще се осигурят 50 млн. лв. Нежеланието на част 
от ведомствата да орежат бюджетите си доведе до намаляването на сумата. 
„Парите не са достатъчни. Възприемаме тази сума като първи транш. Смятаме, че има още възможности“, казаха за 
„Преса“ от ръководството на КНСБ. Оттам предупредиха, че от това дали ще има промяна в оферираните мерки, ще 
зависи поведението им на заседанието на тристранката. „Не сме длъжни да приемаме всичко“, категорични са 
синдикалистите и заявиха, че ако се наложи, може дори да напуснат заседанието. 
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И КНСБ, и „Подкрепа“ не отстъпват от искането си спешно да се увеличи минималната заплатаот 310 поне на 330 лв. и 
да се приеме механизъм за определянето й. Синдикатите настояват да има еднократна помощ от 50 лв. за хората с 
пенсии до 200 лв., както и на майките с деца от 1 до 2 години. Тези предложения обаче срещат отпора на 
правителството и работодателите. 
 
Вестник Сега 
 
√ Приходите в бюджета изостават, а разходите изпреварват плана 
http://www.segabg.com/article.php?id=643307 
Рискът от неизпълнение на част от заложените приходи в бюджета за 2013 г. става все по-осезаем. Въпреки уверенията 
на финансовото министерство, че бюджетът е изпълним и няма да се стигне до принудителна актуализация на сметките 
на държавата, отделни приходни пера изостават втори месец. В същото време делът на разходите расте изпреварващо 
спрямо предходни години и само за първите два месеца на годината дефицитът по консолидираната фискална програма 
е 732 млн. лв. Това показват подробните данни на Министерството на финансите за изпълнението на бюджета през 
февруари.  
С най-сериозно изоставане спрямо очакванията са приходите от акциз. През февруари постъпленията от акцизи възлизат 
на 551.2 млн. лв., с 44.4 млн. лв. по-малко спрямо февруари 2012 г. Основната част от намалението идва от акцизите 
върху горивата, които са с 34.5 млн. лв. по-малко спрямо 2012 г., и от акциза върху тютюневите изделия, при който 
постъпленията изостават с 9.5 млн. лв. на годишна основа. На фона на тези темпове е много вероятно агенция 
"Митници" да не изпълни планираните за годината приходи и дупката в бюджета да е сериозна. Планираните приходи 
от акцизи за тази година са 4.31 млрд. лв., или със 180 млн. лв. повече спрямо м.г. В същото време митниците не успяха 
да се справят и с плана за миналата година, по който не можаха да съберат 82 млн. лв.  
Изпълнението леко изостава и при данъка върху доходите на физическите лица, като основната причина тук са 
преувеличените очаквания за приходите от новия данък върху лихвите по депозитите. Приходите от данъците върху 
доходите на физическите лица са с 22.4 млн. лв. повече спрямо февруари 2012 , но изпълнението като дял спрямо 
очакваните за цялата година постъпления е 14.3% при 15.1% изпълнение през февруари 2012 г. От данъка върху 
доходите на физическите лица тази година се чакат 280 млн. лв. повече спрямо приходите за 2012 г., като 150 млн. от тях 
се очаква да дойдат от новия данък върху лихвите по депозитите. Изпълнението при него за януари бе едва 8.6 млн. лв. 
и планираните приходи надали ще се изпълнят. Изостават и приходите и доходите от собственост, които са на нивото от 
м.г., а се чакат около 70 млн. лв. повече спрямо постъпленията за миналата година.  
На фона на тези минуси основният приходоизточник, който крепи хазната и намалява дефицита, са постъпленията от 
ДДС, които са с 250.5 млн. лв. повече спрямо февруари 2012 г. С традиционно високо изпълнение са и приходите от 
държавни такси, които противно на всякакви уверения за намаляване на административната тежест растат всяка година. 
При корпоративния данък постъпленията са много ниски, но обяснението е въведеният тримесечен срок за привеждане 
на авансовите вноски.  
На фона на по-слабото изпълнение на приходите в бюджета (14.3% изпълнение на планираното за годината) делът на 
разходите расте изпреварващо спрямо последните две години и в края на месеца е 16.3% от планираното за годината. 
От данните става ясно, че ако изпълнението на капиталовата програма на кабинета не изоставаше, разходите и 
съответно дефицитът щяха да са по-високи. За януари и февруари капиталовите разходи - и финансираните през 
националния бюджет, и тези по еврофондовете, са едва 303.2 млн. лв. при заложени за годината 5.383 млрд. лв. (5.6% 
изпълнение). Капиталовите разходи изостанаха и миналата година - 3.6 млрд. лв. изпълнение при заложени 5.3 млрд. 
лв. Традиционното неизпълнение на капиталовата програма бе основният аргумент на синдикатите да поискат 
пренасочване на пари точно от тези средства към допълнителни социални мерки, но кабинетът категорично отказва с 
аргумента, че изпълнението на капиталовите разходи е от жизнено значение за икономиката. От ключово значение за 
изпълнението на бюджета ще е април, когато ще станат ясни и постъпленията от корпоративните данъци.  
ЗАПЛАТИ  
Въпреки сериозните проблеми с усвояването на еврофондовете и реалната опасност от загуба на стотици милиони в 
края на годината, харченето поне по едно перо тече ударно. Средствата за заплати на чиновниците, плащани през 
еврофондовете, през януари и февруари са близо 2 и половина пъти повече спрямо първите два месеца на миналата 
година - 19.2 млн. лв. Над два пъти са нараснали и разходите за издръжка на администрациите, плащани през 
европейските средства. На фона на растящите разходи на евроадминистрацията постъпленията от европейския бюджет 
за първите два месеца са нищожни - 6.1 млн. лв. Държавата е платила авансово други 841 млн. лв. като директни 
плащания за земеделците и чака те да бъдат възстановени, но директните плащания по регламент не се включват при 
изчисляването на дефицита. На фона на общите разходи по линия на европейските средства и скромните постъпления за 
януари и февруари дефицитът по тази линия е 246.5 млн. лв. 

http://www.segabg.com/article.php?id=643307

