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Асоциация на индустриалния капитал в България 
 
Вестник Капитал daily 
 
√ Държавна подкрепа за 138 хил. души 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/04/02/2034193_durjavna_podkrepa_za_138_hil_dushi/ 
Извънредните социални помощи ще са според доходите на домакинствата, които ги получават. Това стана ясно след 
заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) във вторник. На него беше гласуван социалният 
пакет от 41 млн. лв., с който да се подпомогнат уязвими социални групи и да се финансират програми за субсидирана 
заетост. 
Основната част от пакета – в размер на 30.6 млн. лв., ще се насочи към програми за заетост под различни форми, като с 
тези средства трябва да се разкрият близо 15.93 хил. работни места. С останалите 10.5 млн. лв. ще се финансират 
еднократни помощи (така наречените пасивни мерки), които ще достигнат до 123.8 хил. души. Финансовият министър 
Калин Христов обаче отхвърли исканията на синдикатите за втори пакет в размер на поне 26 млн. лв. с обяснението, че в 
бюджета няма резерви за такива мерки. Той заяви, че има сигнали за рискове от реализация на по-слаб икономически 
растеж от този, при който е планиран бюджетът. 
Както бяха заплашили, работодателските организации напуснаха тристранката, но преди това подкрепиха мерките на 
служебното правителство. Така те ще могат да се приложат, без да бъдат атакувани, че са приети в нарушение на 
законодателството, обясниха експерти от Министерския съвет, след като заседанието на НСТС приключи. 
Разривът в тристранката 
В понеделник вечер, часове преди насрочения за вторник Национален съвет за тристранно сътрудничество, четирите 
национално представителни работодателски организации – КРИБ, БСК, БТПП и АИКБ, решиха да напуснат съвета считано 
незабавно. 
Представителите на бизнеса протестират срещу противоконституционната според тях поправка в Закона за публичност 
на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности. Според нея декларации за личното имущество в 
Сметната палата вече трябва да подават и хора на длъжности, които досега не са били в списъка - например 
ръководствата на Българската банка за развитие и на частните и държавните компании в енергетиката, на 
работодателските организации, синдикатите и др. 
Поправката бе внесена от лидера на РЗС Яне Янев и бе приета на скорост в разрез с редица процедури и нормативни 
изисквания на последното извънредно заседание на стария парламент. Поправките предвиждаха още декларации да 
подават и представителите на всички неправителствени организации с обществена цел. След остра реакция на сектора 
обаче тя бе оттеглена. Останалите промени обаче се запазиха, въпреки че срещу тях имаше реакции и от страна на 
засегнатия частен бизнес, а и от председателя на Сметната палата Валери Димитров, според когото поправката е 
противоконституционна. 
Реакция, макар и закъсняла 
Представителите на работодателските организации не реагираха официално на споровете при гласуването на 
поправката. Сега обаче те смятат, че след като не получават държавна субсидия, не е редно да декларират лично 
имущество. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев обясни пред БНР, че напускат 
тристранката, 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 им органи да декларират имуществото 
си. "Ние не знаем всъщност какво се цели с поправката, но това, което се целеше с досегашния закон, 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. 
Евгений Иванов, изп. директор на КРИБ, посочи пред БНТ, че приетият закон за деклариране на имуществото обслужва 
само предизборни интереси. Представителите на работодателските организации бяха категорични, че поправката е 
противоконституционна. Председателят на БТПП Цветан Симеонов посочи, че работодателите ще се обърнат към 
президента Росен Плевнелиев, главния прокурор Сотир Цацаров и омбудсмана Константин Пенчев с искане за сезиране 
на Конституционния съд. 
На този развой на събитията реагира и лидерът на РЗС Яне Янев, който е и вносител на промените в закона. Той обясни, 
че ще поиска среща с премиера Марин Райков по темата. "Убеден съм, че над 90% от българските граждани искат да 
знаят какви са доходите на синдикалните босове, шефовете на работодателските организации, на шефовете на ЕРП-тата, 
на монополистите, които са контролирани от ДКЕВР", каза той и добави, че дори да има жалба до Конституционния съд, 
до 9 април посочените в закона трябва да подадат декларации в Сметната палата. 
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Вестник Стандарт 
 
√ Бизнесът иска съд за закона на Яне 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-04-03&article=446778 
Четирите работодателски организации - БСК, БТПП, КРИБ и АИКБ, напуснаха тристранката в знак на протест срещу закона 
на Яне Янев за публичност на имуществото. Според направените поправки в него в последния ден на 41-вото народно 
събрание всички членове на управителните съвети на работодателските организации трябва да декларират доходите и 
имуществото си. "Това е груба намеса в самостоятелността на тези организации, както и опит за натиск от политически и 
криминални среди. Ние не получаваме държавни субсидии, а доходите си отчитаме пред данъчните служби, за фирмите 
ни пък си има Търговски регистър", заяви шефът на БТПП Цветан Симеонов и връчи декларация на председателя на 
тристранката Деяна Костадинова. Работодателските организации ще търсят подкрепата на омбудсмана и главния 
прокурор за сезиране на Конституционния съд. Президентът също има това право, но той не се съобрази с исканото от 
бизнеса вето и пусна указа на закона на 25 март. Ще се обърнем и към Международната организация на труда, заяви 
Димитър Бранков от БСК. 
 
Вестник Труд 
 
√ Бизнесът търси помощ от омбудсмана 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1890031 
Както бяха обявили предварително, четирите организации на бизнеса напуснаха тристранката в знак на протест срещу 
промяната в закона, която задължава членовете на управителните им органи да декларират имуществото си. Шефовете 
на организациите заявиха, че ще потърсят съдействие от омбудсмана, който може да сезира Конституционния съд за 
закона. 
По-рано през деня шефът на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев заяви, че решението на 
бизнеса не е срещу служебното правителство, а срещу “политиците, които приеха тези популистки промени”. Велев каза 
още, че в знак на добра воля работодателите няма да обжалват в съда решенията на кабинета за разпределяне на 41 
млн. лв. за бедните. По закон такива решения могат да се вземат само след съгласуване в тристранката, а липсата на 
работодателските организации на заседанията  ги прави уязвими. 
Шефът на асоциацията каза още, че представителите на работодателите в надзорните съвети на НОИ и на здравната каса 
попълват имуществени декларации и ще продължат да го правят. Там обаче те участват в разпределянето на публични 
средства, докато тристранката е съвещателен орган.  
Лидерът на РЗС Яне Янев, който е инициатор на законовите промени, обяви, че “представляващите работодателските 
организации имат тежки проблеми с тяхното имущество и доказване на произхода му”. Той апелира омбудсманът да не 
обжалва промените пред Конституционния съд. 
 
Вестник Класа 
 
√ Работодателите излязоха от Тристранния съвет, но подкрепиха социалните мерки на кабинета 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/228028_%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%B8%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D1%85%D0%B0+%D0%B
E%D1%82+%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%8A
%D0%B2%D0%B5%D1%82%2C+%D0%BD%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%
85%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%8
0%D0%BA%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0 
Четирите национално представителни организации на работодателите – Асоциация на индустриалния капитал в 
България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерация на 
работодателите и индустриалците в България (КРИБ) прекратяват участието си в Националния съвет за тристранно 
сътрудничество (НСТС), считано от 2 април 2013 г., съобщиха официално от БСК. Общото решение на работодателските 
организации беше оповестено официално от председателя на БТПП Цветан Симеонов, при откриването на заседанието 
на Тристранния съвет на 2 април, след което представителите на четирите организации напуснаха заседанието. 
Повод за това решение са влезлите в сила в края на март 2013 г. промени в Закона за публичност на имуществото на 
лица, заемащи държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор, добил публичност като Закона 
„Яне Янев“. Законодателната промяна беше приета с решение на 41-то народно събрание по време на последното му 
заседание на 12 март и утвърдени с Указ на президента от 20 март. 
Според представителите на работодателите, включването на работодателските и синдикалните организации в обсега на 
закона представлява “груба намеса в организационната им самостоятелност и представителност, гарантирана от 
българската Конституция”. Работодателските организации не получават никаква държавна субсидия, затова държавата е 
в правото си да упражнява контрол върху дейността им само по линията на данъчното и осигурително законодателство, 
и по никакъв друг начин, заявяват работодателите. 
От социален партньор и естествен коректив на държавните институции, работодателските организации се превръщат в 
обект на рекет и спекулации, смятата организациите. Те подчертават, че с посоченото допълнение на закона се създават 
условия за политически и криминален натиск върху членовете на управителните органи. На подобен рекет се подлагат и 
представителите на всички членуващи предприятия - работодатели, доколкото имат правото да избират и бъдат 
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избирани в управителните и контролни органи, допълват от организациите. Те посочват още, че смятат промените в 
закона за “груб опит за недопустим политически натиск върху демократичните структури на гражданското общество”. 
Преди да оповестят решението си за напускане на НСТС, представителите на работодателите декларираха подкрепа за 
правителствения пакет от социални мерки в помощ на най-бедните в размер на общо 41 млн. лева. 
От своя страна лидерът на КНСБ Пламен Димитров заяви, че „КНСБ напълно споделя и подкрепя аргументите на 
работодателите срещу закона „Яне Янев“. Това е един неконституционен, поръчков акт, който цели да сплаши 
социалните партньори и да ги постави в подчинено положение”, коментира Димитров. Според президента на КТ 
„Подкрепа“ Константин Тренчев, легитимността на НСТС вече е компрометирана и оттук-нататък може да има само 
двустранни срещи за съгласуване на позиции по конкретни въпроси.  
 
Вестник Монитор 
 
√ БИЗНЕСЪТ ИЗБЯГА ОТ ТРИСТРАНКАТА 
http://www.monitor.bg/article?id=379429 
Представителите на бизнеса напуснаха Националния съвет за тристранно сътрудничество, след като бе въведено новото 
изискване да извадят имането си на светло. Вчера работодателските организации КРИБ, БСК, БТПП и АИКБ обявиха с 
декларация, че напускат тристранката, заради промените в Закона за публичност на имуществото на лицата, заемащи 
висши държавни и обществени постове. Те задължават членовете на тристранката също да подават имотни декларации 
пред Сметната палата. 
Работодателите определиха 
закона като противоконституционен и ще искат от президента, главния прокурор или омбудсмана да сигнализират 
Конституционния съд. Според вносителя на промените Яне Янев обаче в нормативната уредба няма нито един 
противоконституционен текст. Той предположи още, че ще има организирано бламиране на закона, което не се е 
случвало досега в българската история. „Явно тези хора не могат да обяснят откъде са им парите”, заключи  Янев. 
Въпреки че напуснаха тристранката, работодателите обясниха, че ще продължават да участват в работните 
консултативни групи заедно с експерти на социалното министерство и със синдикатите. От профсъюзите пък също се 
заканиха да атакуват закона за публичност на имането, като най-вероятно това щяло да стане чрез сигнал до 
омбудсмана. Синдикалистите от КТ „Подкрепа” и КНСБ обаче щели да подадат декларациите си в срок. 
Преди да напуснат заседанието, работодателите заявиха, че подкрепят  мерките, които служебният кабинет предложи в 
подкрепа на най-бедните. Както “Монитор” писа, в понеделник работна група към тристранката реши майките на деца 
между 1 и 2 години да получат еднократно по 50 лв. По данни на социалното министерство около 42 000 жени получават 
майчинство в размер на 240 лв. Социалният министър Костадинова и колегата й по финансите Калин Христов обаче 
предложиха помощта да вземат само домакинствата с най-ниски доходи. „Да определим 
подоходен критерий от 350 лв. 
на член от семейството, за да могат помощи да вземат най-нуждаещите се”, заяви още Костадинова. Все още не е ясно 
колко от тях отговарят на критериите и ще получат еднократната помощ. Парите ще бъдат отпуснати като целева помощ, 
което означава, че майките не трябва да подават молби към социалните. Еднократни помощи от по 50 лв. ще получат 
малко над 27 000 деца с увреждания. С около 3,4 млн. лв. ще се осигури издръжка на социалните трапезарии, за да 
работят до края на годината. 30,6 млн. лв. ще бъдат заделени за насърчаване на заетостта.  
 
Вестник Новинар 
 
√ Бизнесът бяга от Тристранката, крие имането си 
http://novinar.bg/news/biznesat-biaga-ot-tristrankata-krie-imaneto-si_NDIzOTsxMDA=.html 
Бизнесът бойкотира Тристранката. Ръководствата на четирите работодателски организации връчиха декларация на 
вицепремиера Деяна Костадинова. 
Те заявиха, че не са против мерките за подпомагане на най-уязвимите, но не могат да останат на заседанието. Причина 
за това стана Законът за публичност на имуществото на хората, заемащи висши длъжности, който според бизнеса 
противоречи на конституцията. С него освен висшите чиновници се задължиха лидерите на синдикатите, на 
работодателските организации, както и шефовете на ЕРП-та да декларират доходите и имотите си. 
Според бизнеса това създава предпоставки за политически и криминален натиск върху тях, както и възможност за рекет 
и спекулации. Според работодателите този закон няма аналог в другите европейски държави. Именно затова бизнесът 
ще се обърне към президента Росен Плевнелиев, главния прокурор Сотир Цацаров и омбудсмана Константин Пенчев с 
искане за сезиране на Конституционния съд. 
Тристранката обсъди пакета от спешни мерки за подкрепа на най-бедните, който ще бъде финансиран с 41 млн. лв. 31 
млн. лв. от тях са за активни мерки и ще бъдат насочени към програмите за заетост, а около 10 млн. лв. са за пасивни 
мерки. По 65 лв. добавка ще получат около 36 000 души, които не са имали право на енергийна помощ за изминалата 
зима. 
Еднократни добавки от 50 лева ще вземат и семействата на деца с увреждания. 50 лв. еднократно ще получат и майките, 
които отглеждат малко дете от 1 до 2 г. и вземат минимално майчинство от 240 лв. Тази помощ обаче ще получат само 
онези майки, които имат доход под 350 лв. за член на семейството, стана ясно по време на заседанието. Това бе 
предложено от финансовия министър Калин Христов. 

http://www.monitor.bg/article?id=379429
http://novinar.bg/news/biznesat-biaga-ot-tristrankata-krie-imaneto-si_NDIzOTsxMDA=.html
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„Не може семейство с доказан доход от 3000-4000 лв. да получава помощ за отглеждането на дете”, каза от своя страна 
вицепремиерът Деяна Константинова. Христов пък добави, че има пари за изпълнение на всички мерки, заложени в 
пакета. С 2,5% е съкратена издръжката на всички министерства, други 20 млн. лв. са пренасочени от инфраструктурните 
проекти. 
Синдикатите от своя страна имаха някои резерви относно начина на разпределението на парите. От КНСБ искат 
правителството да отпусне още един транш помощ за най-уязвимите. Според Пламен Димитров има възможност поне 
100 млн. лв. да се отделят за най-бедните. Ако сега са намерени 41 млн. лв., поне още толкова могат да се отпуснат до 
края на април за пенсионери и безработни, смята той. Синдикатите продължават да настояват за скок на минималната 
заплата, което да стане 330-340 лв. 
 
БНТ 
 
√ Тристранката прие мерки за най-бедните 
http://bnt.bg/bg/news/view/98275/zasedanieto_na_nsts_e_pod_vypros 
Националният съвет за тристранно сътрудничество одобри пакет от мерки за подпомагане на най-бедните и повишаване 
на заетостта. За целта са заделени повече от 41 млн. лв. 
След като подкрепиха предложенията, работодателските организации напуснаха тристранката в знак на протест срещу 
приетия преди месец закон, с който се разшири кръгът на лицата задължени да декларират имуществото си. Според 
бизнеса и синдикатите текстовете са противоконституционни. 
За разлика от работодателите обаче профсъюзите няма да напускат тристранния съвет. 
По 50 лева еднократна помощ ще получат майките, които ползват втората година от майчинството си, а доходите на 
човек в домакинството им не надвишават 350 лева. Това е заложено в пакета от мерки, който ще бъде гласуван на 
утрешното правителствено заседание. 
За подппомагане на най-бедните се предвижда още добавка от 50 лева за деца с увреждания, енергийна добавка от 65 
лева, за хиляди, чиито доходи са с до 10 лева над изискванията, за да имат право на помощта. 31 млн. лева ще отидат за 
мерки срещу безработицата. 
Преди да се оттеглят от заседанието работодателите подкрепиха социалния пакет. Синдикатите пък настояха за втори, 
който да подпомогне пенсионерите и т.нар. работещи бедни. Поне засега не се предвижда ръст на минималната 
работна заплата. 
„Настояваме да се продължи работа, макар и в такъв консултативен порядък, по въпроса за изработка на критерии и за 
минималната работна заплата, и за другите плащания, защото в момента просто се спираме на някакво число, без да 
има съответната аргументация", коментира лидерът на КТ „Подкрепа" д-р Константин Тренчев. 
След като бизнесът напусна тристранката, разговорите между социалните партньори ще се водят поотделно. Макар че 
профсъюзите ще останат в съвета за сътрудничество, те също като работодателите смятат, че законът, който ги 
задължава да декларират имуществото си, е противоконституционен и създава предпоставки за криминален и 
политически натиск. 
"Работодателите създават баницата, те пълнят кацата с мед. Други я разпределят и бъркат в нея. Не трябва да се смесват 
жанровете", каза Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал. 
"Законът, който накара работодателите да напуснат тристранката, е противоконституционен, поръчков и няма да изкара 
дълго и независимо от това ние ще спазим закона и ще подадем декларации в срок", заяви президентът на КНСБ Пламен 
Димитров. 
И синдикати, и работодатели настояват президентът или омбудсмана да сезират Конституционния съд заради закона 
Закона за публичност на имуществото. 
 
focus-news.net 
 
√ Васил Велев: Работодателските организации ще продължат диалога си със синдикатите 
http://www.focus-news.net/?id=n1766613 
Работодателските организации ще продължат диалога си със синдикатите, в името на развитието на икономиката, но не 
можем да се съгласим с потъпкване на Конституцията. Това заяви пред журналисти Васил Велев, председател на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България след като четирите национално представителни организации 
напуснаха днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, предаде репотертер на Агенция 
„Фокус”. Работодателските организации са несъгласни и се обявяват против промените в Закона за публичност на 
имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и дурги длъжности в публичния и частния сектор. 
Велев отбеляза, че четирите организации създават 90 на сто от Брутния вътрешен продукт на страната.  
”Работодателските организации пълнят кацата с мед, други бъркат в нея, защото организациите създават бюджета”, 
заяви Велев. Той посочи, че работдателите рядко прибягват до подобни мерки.  
„Няма да работим по чужди сценарии, няма да излагаме на риск членовете си”, подчерта Васил Велев.  
Димитър Бранков, зам.-председател на Българската стопанска камара, заяви, че организациите ще сезират и 
Международната асоциация по труда.  
Напускането на тристранния съвет не е характерно за работодателите, освен когато имаше искания за национализация 
на пенсионните фондове, но не може да допуснем подобни промени”, заяви Бранков и посочи, че работодателските 
организации очакват „отговорно отношение на всички институции”. 

http://bnt.bg/bg/news/view/98275/zasedanieto_na_nsts_e_pod_vypros
http://www.focus-news.net/?id=n1766613
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struma.com 
 
√ Васил Велев: Нарушиха се няколко текста на Конституцията с промените в Закона за публичност на имуществото 
http://www.struma.com/bulgariya/vasil-velev-narushiha-se-nyakolko-teksta-na-konstituciyata-s-promenite_36000/ 
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. 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. 
 
dartsnews.bg 
 
√ ТРИСТРАНКАТА ПРЕД ПРОВАЛ, БЕДНИТЕ ЧАКАТ 
http://www.dartsnews.bg/News/44601 
Насроченото заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) е пред провал, след като 
работодателските организации съобщиха, че напускат Тристранката. Вчера четирите организации са решили на среща в 
Българската търговско-промишлена палата, на която са приели декларация до председателя на НСТС, за да го 
информират за решението си. Причината е:  
несъгласие с  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 от БТПП. Освен 
Палатата в Тристранката участват Българка стопанска камара, Асоциация на индустриалния капитал в България и 
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България.  
Промените в закона бяха предложени от лидера на РЗС Яне Янев и група народни представители и предвиждат пред 
Сметната палата да декларират доходите и имуществото си всички представители на НСТС.  
Вчера работна група обсъди разпределението на отпуснатите от държавата 41 милиона лева за най-бедните 
домакинства. По 50 лева еднократно ще получат семействата на деца с увреждания и получаващите майчинство от 240 
лева, а еднократната помощ за хората, надвишили прага за енергийна помощ, ще е около 65 лева, стана ясно след 
заседанието. Тези мерки трябва да се обсъдят на НСТС днес. 
"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 заседанието ще се констатира, че Националният съвет за тристранно сътрудничество е с непълен състав, тоест не 
може да взима решения, описа ситуацията лидерът на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев. Той добави, че при това 
положение могат да се проведат разговори, но съветът не може да заседава. 
 

http://www.struma.com/bulgariya/vasil-velev-narushiha-se-nyakolko-teksta-na-konstituciyata-s-promenite_36000/
http://www.struma.com/
http://www.struma.com/
http://www.struma.com/
http://www.dartsnews.bg/News/44601
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legalworld.bg 
 
√ Работодателите напускат Тристранния съвет 
http://www.legalworld.bg/show.php?storyid=30360 
В знак на несъгласие с промените в закона за публичния регистър, които парламентът внесе съвсем на финала на своята 
работа, четирите национално представителни работодателски организации – БСК, КРИБ, Асоциацията на индустриалния 
капитал и БТПП напускат Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Това обаче нямало да попречи на 
тристранката да приеме пакета със социални мерки, обещан от правителството. По принцип решенията в Тристранния 
съвет могат да се взимат само с участието на всички социални партньори, но днес председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал Васил Велев обясни пред bTV, че работодателските организации няма да оспорват решението на 
правителството за разпределяне на 41 млн. лева между най-уязвимите социални слоеве, въпреки, че е не е било 
съгласувано със социалните партньори по надлежния ред. 
Бизнесът протестира срещу поправката, приета по настояване на лидера на РЗС Яне Янев, с която съществено се 
разширява кръгът на лицата, задължени да подават имотни декларации пред Сметната палата, като сред тях влизат 
всички представители в НСТС - синдикалните лидери и представителите на работодателите. Само огромният обществен 
скандал предотврати в закона да влязат като задължени лица и ръководителите на неправителствени организации, 
включително и тези, регистрирани с общественополезна цел. Променено бе дори и името на закона – Закон за 
публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния 
сектор. По този начин той вече доста се отдалечи от присъщата му функция навсякъде по света, където има такива 
закони, а именно – да осветлява придобивките на властта с антикорупционна цел. Според някои експерти законът се 
превръща в точно обратното – средство на властта да следи и контролира представители на гражданското общество и 
бизнеса. 
Същото становище изказва и 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". Според бизнеса е напълно недопустимо властта да иска да проследява 
имотите и доходите на субекти, които държавата не субсидира по никакъв начин, нещо повече, те по закон са някакъв 
вид коректив на властите.   
Представителите на синдикатите в тристранката обявиха, че те също са против този закон, но в момента по-важно е 
съветът да може да взема антикризисни мерки в полза на бедните, затова синдикатите няма да го напускат. 
Въпросът е доколко могат да останат стабилни в дългосрочен план едни такива решения, взети под условие, че няма да 
се оспорват. 
"На днешната среща няма да я има едната страна на тристранния диалог и от тази гледна точка няма да има пълноценно 
обсъждане на нещата, с две думи няма да има тристранен съвет и в този формат няма да могат да бъдат обсъдени 
социалните мерки" – това заяви за Агенция Фокус председателят на Управителния съвет на Балканския институт по труда 
и социалната политика Иван Нейков. Според него, единственият изход от тази ситуация е правителството да се срещне 
поотделно с работодателските организации и да чуе техните становища по отношение на социалните мерки на 
служебния кабинет. 
Нейков заяви, че национално представителните работодателски организации ще търсят пътища за обявяването на 
спорните промени в закона за противоконституционни. За целта трябва да се търси начин за сезиране на КС, защото 
промените са неадекватни и несъобразни, казва той. 
 
manager.bg 
 
√ Бизнесът се оттегля протестно от Тристранката 
http://www.manager.bg/news/biznesat-se-otteglya-protestno-ot-tristrankata 
И четирите организации, представляващи бизнеса в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) го напускат 
в знак на несъгласие с гласуваните промени в Закона за публичност. Поправките бяха одобрени малко преди 
разпускането на 41-о Народно събрание по предложение на РЗС. Те разшириха обхвата на закона за деклариране на 
имуществото пред Сметната палата от лица, заемащи висши държавни длъжности като бяха добавени и представители 
на неправителствени организации, т.е. включително и членовете на Националния съвет за тристранно сътрудничество. 
 Решението за напускането на Тристранката е взето на среща в Българската търговско промишлена палата. То влиза в 
сила веднага и поставя под въпрос редовното провеждане на насроченото за днес заседание на съвета, на което трябва 
да се разгледат предложенията за помощите за най-социално уязвимите групи. Вчера стана ясно, че със заделените от 
правителството допълнителни 41 млн. лв. са предвидени по 50 лв. еднократни помощи за семейства с деца с 
увреждания и майки, чиято помощ за отглеждане на малки деца е 240 лв. Също така е заложено да бъдат раздадени по 
65 лв. еднократни енергийни помощи на бедни, чиито доходи са малко над границата за получаване на такова 
подпомагане. 
 Представителите на работодателските организации обявиха, че ще обжалват закона за публичност на имуществото пред 
Конституционния съд и омбудсмана. 
 "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.”, коментира пред bTV Васил Велев, председател на Управителния съвет 
на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 

http://www.legalworld.bg/show.php?storyid=30360
http://www.manager.bg/news/biznesat-se-otteglya-protestno-ot-tristrankata


7 

 

„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”, добави 
той и потвърди, че работодателските организации няма да участват в заседанията на Тристранния съвет, "докато не се 
промени противоконституционният текст в закона, приет в последния работен ден на парламента в нарушение на 
всички процедури и всякаква публичност”. 
От своя страна лидерът на КНСБ Пламен Димитров определи като "поръчкови" промените в Закона за публичност на 
имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор, 
гласувани по предложение на Яне Янев. "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. 
 
vesti.bg 
 
√ Еднократни помощи за майки според доходите и спешни мерки на пазара на труда 
http://www.vesti.bg/?tid=40&oid=5655111 
Най-много средства в пакета от спешни мерки за подпомагане на най-уязвимите групи от населението, изработен от 
работна група към Министерството на труда и социалната политика, се предлагат за активни програми и мерки на 
пазара на труда. 
Средствата, предложени от работната група, са в размер на 30 617 604 лева. 
Това съобщи вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Деяна Костадинова, цитирана от БТА, на 
днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничесто в рамките на служебния кабинет. 
Средствата се насочват към националните програми "От социални помощи към заетост", "Нова възможност за заетост", 
както и за насърчаване на работодателите да наемат безработни над 50-годишна възраст. 
В този пакет влиза отпускане на еднократна помощ в размер на 65,72 лева за лица и семейства, на които е отказана 
целева помощ за отопление, заради превишаване на дефиринцирания минимален доход в размер до 10 лева. 
На същата помощ се предлага да имат право хора, които не са подали молби за еднократна енергийна помощ, но 
отговарят на това условие и сега ще могат да подадат. Работната група предлага отпускане на 
еднократна помощ в размер на 50 лева за деца с трайни увреждания, 
както и отпускане на средства за финансиране на социалната услуга обществени трапезарии за периода от 1 май до 31 
декември 2013 г. 
Последното предложение е за отпускане на 
еднократна помощ от 50 лева за февруари на майки, на които е изплатено парично обезщетение за отглеждане на 
дете от 1 до 2 години. 
По това предложение финансовият министър Калин Христов предложи да има критерий за доход. 
Развитието на българската икономика не показва сигнали да има по-висок растеж от този, заложен в бюджета, а 
напротив, каза финансовият министър Калин Христов по време на заседанието на Националния съвет за тристранно 
сътрудничество (НСТС), предаде БГНЕС. 
Заседанието протече в двустранен формат, тъй като работодателите напуснаха 
заради несъгласие със закона за публичност на имуществото. Пред представителите на синдикатите и колегите си от 
изпълнителната власт Христов обясни, че сигналите към момента са за рискове да има по-слаб ръст от заложения в 
Бюджет 2013. 
Той подчерта, че предложените мерки от правителството са направени, така че да се помогне на най-уязвимите групи от 
населението и същевременно да постигне и максимален ефект върху икономиката на държавата. Христов обясни, че 
средства има и чрез съкращаване на издръжката с 2,5% на всички министерства, както и пренасочване на 20 млн. лв. 
от инфраструктурните проекти за изграждане на магистрали. 
"Тези 20 млн. лева обаче няма да могат да бъдат използвани по инфстратруктурните проекти, което е и причината те да 
бъдат пренасочени. Ние нищо не спираме и не забавяме", отбеляза Христов. 
КНСБ и КТ "Подкрепа" поискаха и втори пакет за подпомагане на най-нуждаещите се до края на април 
поне в същия обем, който отпусна Министерският съвет - близо 41 млн. лв. 
От КТ "Подкрепа" не са доволни от постигнатия пакет от социални мерки, защото смятат, че е можел да бъде и по-голям, 
обяви президентът на синдиката Константин Тренчев след заседанието на Националния съвет за тристранно 
сътрудничество. 
Надяваме се, че след като се ориентира правителството, ще успеем да ги убедим да се направи и втори пакет от спешни 
мерки, защото ситуацията е повече от трагична, коментира Тренчев. 
Минимумът средства, които могат да бъдат преориентирани, са поне 100 млн. лева. Ако 40 млн. лв. вече са намерени, 
насърчаваме финансовия министър да продължи да търси поне още толкова в рамките на втори пакет до края на април, 
каза президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
В началото на на заседанието председателят на Българската търговско промишлена палата (БТПП) Цветан 
Симеонов прочете декларация от името на всички национално представени работодателски организации, с която всички 
те напускат тристранния диалог заради последните промени в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи 
висши държавни длъжности. 

http://www.vesti.bg/?tid=40&oid=5655111
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С промени в закона, приети през март т.г., депутатите задължиха да декларират доходите си членовете на 
управителните и контролните органи на представителните организации на работниците и на работодателите, 
чиито представители са в Националния съвет за тристранно сътрудничество. 
"С промените в закона се създават условия за натиск, политически и криминален върху членовете на управителни 
органи на работодателските организации. Затова национално представителните организации на работодателите 
заявяват, че прекратяват участието си в НСТС. Това е нашият морален жест срещу неморалното законодателно решение 
от март 2013 г.", отбеляза Симеонов. 
Работодателските организации искат да бъде сезиран Конституционният съд по отношение на закона за публичност на 
имуществото. 
Пред журналисти председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов посочи, че 
работодателите ще се обърнат към президента Росен Плевнелиев, главния прокурор Сотир Цацаров и омбудсмана 
Константин Пенчев с искане за сезиране на Конституционния съд. 
Четирите организации обаче напълно подкрепят договореното до този момент в работните групи на НСТС 
Ние не сме против предвидените средства от бюджета да стигнат до най-уязвимите слоеве на населението, подчерта 
Симеонов. 
Работодателските организации ще продължат диалога си със синдикатите, в името на развитието на икономиката, заяви 
пред журналисти Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Той отбеляза, че четирите организации създават 90% от Брутния вътрешен продукт на страната. 
Работодателските организации пълнят кацата с мед, други бъркат в нея, защото организациите създават бюджета, заяви 
Велев. Няма да работим по чужди сценарии, няма да излагаме на риск членовете си, подчерта Васил Велев. 
Димитър Бранков, зам.-председател на Българската стопанска камара, заяви, че организациите ще сезират и 
Международната асоциация по труда. 
Напускането на тристранния съвет не е характерно за работодателите, освен когато имаше искания за национализация 
на пенсионните фондове, но не може да допуснем подобни промени, заяви Бранков и посочи, че работодателските 
организации очакват отговорно отношение на всички институции. 
Константин Тренчев заяви, че от КТ "Подкрепа" ще изпълнят закона за подаване на декларации за имущество, макар и 
срокът да е много кратък. 
"През годините систематично се сатанизират лидерите на синдикатите, 
като се "напомпва" постоянно в обществото, че те крият, че получават субсидии, което е абсолютно невярно. В 
обществото се създава впечатление, че всички хора на някаква позиция в тази държава са задължително крадци и 
мошеници", коментира Тренчев. 
Той изрази надежда Конституционният съд да разгледа справедливо казуса, повдигнат от работодателите, във връзка с 
промените в закона. 
Лидерът на КНСБ определи закона, който е накарал работодателите да напуснат Тристранния съвет, като 
"противоконституционен, поръчков и няма да изкара дълго". 
"Независимо от това ние ще го спазим и ще подадем декларации за доходите си в установения срок. Това е непозволен 
натиск и ограничаване на свободата на синдикалните и работодателските организации в закон, който не е предназначен 
за нас", каза Пламен Димитров. 
 
dnes.bg 
 
√ Извънредни помощи за майките ще се дават според доходите 
http://www.dnes.bg/obshtestvo/2013/04/02/izvynredni-pomoshti-za-maikite-shte-se-davat-spored-dohodite.184446 
Ще има подоходен критерий за еднократната помощ, която се предвижда да бъде отпусната на семействата с деца от 1 
до 2 години, обезщетението за отглеждането на които е в размер на 240 лева. Това стана ясно по време на днешното 
заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). 
Предвижда се еднократна помощ в размер на 50 лева да се отпусне на домакинствата, които са класирани и за детски 
надбавки, т. е. доходът на член от семейството не надвишава 350 лева, посочи вицепремиерът и министърът на труда и 
социалната политика в служебното правителство Деяна Костадинова. Мярката беше подкрепена и от финансовия 
министър Калин Христов, който посочи, че не може "семейство с доказан доход 3-4 хил. лева да получава помощи за 
отглеждането на дете". 
Костадинова обясни, че за подкрепата на най-уязвимите социални групи ще бъдат разпределени над 41,1 млн. лева. 
Повече от 30,6 млн. лева ще отидат за програми и активни мерки за пазара на труда, като най-голям дял от средствата са 
предназначени за програмите "От социални помощи към заетост", "Нова възможност за заетост", както и за стимулиране 
на работодателите да наемат безработни над 50 години и продължително продължително безработни лица. Останалите 
10,5 млн. лева ще се разпределят като помощи. 
Предвидено е да бъдат изплатени по 50 лева еднократна помощ за децата с увреждания, както и по 65,72 лева 
еднократна помощ за всички, които не са били класирани за енергийни помощи, защото надвишават подоходния 
критерий с до 10 лева. Костадинова обясни, че от тази еднократна помощ ще могат да се възползват и хората, които 
изобщо не са кандидатствали за енергийни помощи, защото сами са установили, че с малко надвишават допустимите 
подоходни граници. 
Министрите Костадинова и Христов припомниха, че служебният кабинет може да работи в рамките на бюджета така, 
както той е приет и само да преструктурира отделните разходи. По думите им възможностите на бюджета в момента са 

http://www.dnes.bg/obshtestvo/2013/04/02/izvynredni-pomoshti-za-maikite-shte-se-davat-spored-dohodite.184446


9 

 

такива, като според развитието на икономиката ще се прецени дали може да има втори извънреден социален пакет 
след няколко месеца. 
Работодателите напуснаха тристранката 
Както предупредиха вчера, работодателските организации напуснаха заседанието на тристранния съвет заради приетия 
наскоро Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи държавни, обществени и други длъжности в публичния 
и частния сектор, но преди това подкрепиха социалните мерки. Пропадна обаче дискусията за актуализацията на 
стратегията за заетостта, която също беше включена в дневния ред на днешното заседание. 
Председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов прочете от името на всички 
национално представени работодателски организации декларация, в която се подчертаваше, че промените в закона, 
които предвиждат и работодателите да разкриват доходите си, са противоконституционни. 
"Считаме, че включването на работодателските организации, синдикатите и другите неправителствени организации в 
обхвата на закона е груба намеса в организационната ни самостоятелност, гарантирана от Конституцията, Конвенцията 
на ООН и Международната организация по труда. Нашите организации не получават държавни субсидии и държавата 
може да извършва контрол върху тях по линия само на данъчното и осигурителното законодателство, а не с други 
средства. Съществуват реални опасения, че работодателите ще бъдат обект на натиск, рекет и спекулации, и 
политически, и криминални", посочи Симеонов. 
Не стана обаче ясно дали работодателите ще продължат да участват в работните групи към тристранката, както и в 
отрасловите и браншови съвети. 
След като работодателите излязоха от Гранитната зала на Министерския съвет, където беше заседанието, Васил Велев от 
Асоциацията на индустриалния капитал в България коментира, че диалогът между работодатели и синдикати ще 
продължи, а Димитър Бранков от Българската стопанска камара посочи, че организациите ще сезират и 
Международната асоциация по труда за ситуацията. 
Работодателите са сезирали и Конституционния съд за промените в закона, като поискаха правителството да ги 
подкрепи. 
 
vsekiden.com 
 
√ Тристранката се разпадна 
http://www.vsekiden.com/132596 
Тристранката се разпадна, след като четирите работодателски организации напуснаха Националния съвет за тристранно 
сътрудничество. Причината да бойкотират заседанията е несъгласието им с промените в закона, задължават лицата на 
висши постове в представителните организации на работодатели и синдикати да декларират имущественото си 
състояние. 
Бизнесът обяви намерението си да се обърне към институция, която може да сезира Конституционния съд във връзка с 
тези промени. Синдикатите също изразиха готовност да стигнат до съда, но запазиха участието си в съвета и обявиха, че 
ще подадат нужните декларации. 
Ще продължим да сме социално и обществено отговорни, но няма да се съгласим с противоконституционен закон, 
отсече от името на работодателите Цветан Симеонов от БТПП. Според него интерес от декларирането на доходите на 
членовете на управителните съвети на фирмите имат политиците, защото целта е да се отклони вниманието от тях. 
„Ние оставаме отговорни за това, което става в страната и по никакъв начин няма да препятстваме усилията за 
подобряване на социално-икономическата среда, но не може да се съгласим с едно потъпкване на Конституция, 
гражданските права, модела на социален диалог в ЕС. Ако някой си мисли, че ние сме Северна Кория или някоя друга 
страна, нека да го декларира", каза Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал. 
Лидерът на КТ „Подкрепа" д-р Константин Тренчев разпозна като причина за направените промени създаването на 
проблеми на синдикатите. Той заяви, че и без промените имал намерение да декларира имуществото си и ще го 
направи. „Надявам се, че след това ще млъкнат, защото вече в обществото се създава впечатление, че всички хора на 
някакви позиции в тази държава са задължително разбойници, хайдуци, крадци, мошеници и така нататък, което е и 
причина да стигнем до това дередже", коментира той. 
Яне Янев: Работодателите не могат да докажат доходите си 
Работодателите имат тежки проблеми с доказване произхода на имущество си, така лидерът на РЗС Яне Янев коментира 
бойкота, който бизнесът устрои на заседанието на Тристранката. Той е вносител на промените в закона за публичния 
регистър, които бяха приети преди разпускането на парламента. Ако доходите им излязат в регистрите на Сметната 
палата, това със сигурност ще породи огромен проблем с данъчните им декларации, смята Янев. 
"Представителите на бизнеса и синдикатите в Тристранката решават важни теми за българското общество и определят 
жизненото равнище на гражданите. Ето защо не може да не знаем нищо за доходите им", каза лидерът на РЗС и уточни, 
че законът изисква такава информация само за "босовете", не и за редовите членове. 
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investor.bg 

 
√ Извънредната помощ за семействата с деца от 1 до 2 г. - по подоходен критерий 
http://www.investor.bg/na-fokus/441/a/izvynrednata-pomosht-za-semeistvata-s-deca-ot-1-do-2-g-po-podohoden-
kriterii,149082/?page=2 
Не стана обаче ясно дали работодателите ще продължат да участват в работните групи към тристранката, както и в 
отрасловите и браншови съвети. 
След като работодателите излязоха от Гранитната зала на Министерския съвет, където беше заседанието, Васил Велев от 
Асоциацията на индустриалния капитал в България коментира, че диалогът между работодатели и синдикати ще 
продължи, а Димитър Бранков от Българската стопанска камара посочи, че организациите ще сезират и 
Международната асоциация по труда за ситуацията. 
Работодателите са сезирали и Конституционния съд за промените в закона, като поискаха правителството да ги 
подкрепи. 
Синдикатите искат още помощи 
Синдикалните организации също подкрепиха извънредния проект социални мерки, въпреки несъгласието си с 
правителството по някои точки от него, и поискаха при възможност да има и следващи социални пакети. 
Лидерът на КНСБ Пламен Димитров подчерта, че организацията му е подписала мерките „с особено мнение“. „Смятаме, 
че се опитваме да гасим социалния пожар, като не слагаме срещу него сериозни противопожарни средства, а с капкомер 
накапваме малко водичка“, коментира той. 
Димитров посочи, че не е съгласен по-голямата част от средствата да отидат за активни мерки за пазара на труда. 
Според него „подходът е небалансиран“ и средствата е трябвало да бъдат разпределени в съотношение 60:40 – 60% да 
бъдат похарчени в подкрепа на субсидираната заетост и 40% да бъдат разпределени към другите мерки. 
Лидерът на КНСБ изрази и недоволството си, че не са подкрепени т. нар. „работещи бедни“ - хората, които получават 
минималната заплата, и поиска те да получат поне еднократна помощ в размер на 50 лева под формата на ваучери. 
Подобна еднократна подкрепа той поиска и за пенсионерите, които взимат минимална пенсия, както и за безработните, 
които получават минимални обезщетения. Според изчисленията това ще струва на бюджета общо около 19,5 млн. лева. 
Димитров даде заявка, че синдикатите няма да се откажат от идеята за увеличаването на минималната заплата. Деяна 
Костадинова подчерта, че позицията на правителството по въпроса е неутрална и това зависи от диалога между 
синдикатите и работодателските организации. 
Лидерът на КТ „Подкрепа“ Константин Тренчев подчерта, че в момента е по-важно обаче да се работи за приемането на 
механизъм за определяне на минималното възнаграждение, както и на енергийните помощи, така че „да се предложи 
по-честна формула“. 
Тренчев поиска също така да се работи за либерализацията на системата за ваучери за храна. Той подчерта, че България 
е единствената държава, в която е наложен лимит за достъпа до тази система. 
 
infostock.bg 
 
√ Васил Велев: Работодателските организации ще продължат диалога си със синдикатите 
http://www.infostock.bg/infostock/control/news/details/43259 
Работодателските организации ще продължат диалога си със синдикатите, в името на развитието на икономиката, но не 
можем да се съгласим с потъпкване на Конституцията. Това заяви пред журналисти Васил Велев, председател на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България след като четирите национално представителни организации 
напуснаха днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, предаде агенция Фокус. 
Работодателските организации са несъгласни и се обявяват против промените в Закона за публичност на имуществото на 
лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор. 
Велев отбеляза, че четирите организации създават 90% от Брутния вътрешен продукт на страната. 
Работодателските организации пълнят кацата с мед, други бъркат в нея, защото организациите създават бюджета, заяви 
Велев. Той посочи, че работодателите рядко прибягват до подобни мерки. 
Няма да работим по чужди сценарии, няма да излагаме на риск членовете си, подчерта Васил Велев. 
Димитър Бранков, зам.-председател на Българската стопанска камара, заяви, че организациите ще сезират и 
Международната асоциация по труда. 
Напускането на тристранния съвет не е характерно за работодателите, освен когато имаше искания за национализация 
на пенсионните фондове, но не може да допуснем подобни промени, заяви Бранков и посочи, че работодателските 
организации очакват отговорно отношение на всички институции. 
 
dnevnik.bg 
 
√ Работодателите официално напуснаха тристранния съвет 
http://www.dnevnik.bg/biznes/2013/04/02/2033939_rabotodatelite_oficialno_napusnaha_tristranniia_suvet/ 
Както обявиха още в понеделник вечерта, представителите на четирите национално представени работодателски 
организации напуснаха заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. 
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Работодателските организации са несъгласни и се обявяват против промените в Закона за публичност на имуществото на 
лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор, който ги задължава да 
обявят имущественото си състояние. 
В началото на заседанието на съвета председателят на БТПП Цветан Симеонов представи позицията на колегите си от 
БТПП, БСК, КРИБ и АИКБ пред председателя на съвета и вицепремиер Деяна Костадинова и останалите социални 
партньори. 
Повторени бяха опасенията си, че законът ще изглежда като готов списък за злоупотреби и че е напълно 
противоконституционен, а вече има механизми, по които НАП да проверява имуществото. Симеонов уточни обаче, че 
работодателите са съгласни с предложените в работната група мерки за подпомагане на уязвимите групи, което 
означава, че днес те ще могат да бъдат приети и в отсъствието на бизнеса. 
 "Търсехме най-доброто решение. Разбира се, излизането от тристранния съвет не е единствената възможност, но това е 
най-прекият и най-лесен начин да покажем на обществото нашето несъгласие с тези промени в закона, които бяха 
направени. Очакваме или чрез Конституционния съд, или в състава на следващото Народно събрание да се приведе 
законодателството в съответствие с ЕС", коментира той. 
Евгений Иванов, изп. директор на КРИБ, посочи, че работодателите не са изчерпали възможностите си за реакция срещу 
приетия в последния ден от работата на 41-то народно събрание закон. "Ще търсим решение от КС чрез омбудсмана. 
Много е вероятно да упражним правото си и да сезираме международната организация по труда и по специално 
комитета по въпросите за свободно сдружаване във връзка с изпълнение на конвенция №98", обяви той. 
Васил Велев, председател на АИКБ, заяви, че напускането на съвета не е характерно за работодателите. "До това 
обикновено прибягват синдикалните организации. Само веднъж, когато имаше риск от национализация на пенсионните 
фондове, работодателите си позволиха тази мярка. Четирите работни организации представляват над 90% от 
формирането на БВП у нас. Над 90% от реално заетите на трудов договор", обяви той. 
"Българския бизнес пълни кацата с мед, други я разпределят и бъркат в нея. В случая няма да работим по чуждия 
сценарий, няма да излагаме на риск нашите членове, защото всеки може да бъде избран в управителния съвет на 
представителните организации. Ние приключихме участието си в НСТС до промяна на ситуацията, но оставаме отговорни 
към членовете си", обясни Велев. 
Законът е класически опит за отвличане на вниманието от проблемите в политиката, в държавата, допълни Цветан 
Симеонов. Бяхме принудени да реагираме, защото в предизборния период е време всички хора в България да се 
концентрират коя партия какво е изпълнила, ако до сега е била на власт, както и върху програмите на тия партии, посочи 
той. 
Представителите и на двата синдиката - Константин Тренчев и Пламен Димитров бяха единодушни, че законът е 
противоконституционен, поръчков, "оказва натиск и ограничава свободата на синдикалните и работодателските 
организации". Въпреки това нямат намерение да го нарушават и ще подадат декларациите си в посочения срок - до 9 
април. Плановете на синдикатите са същите като на работодателите - да сезират Конституционния съд чрез омбудсмана. 
По-рано през деня Димитров се е срещнал с министър председателя и настоял той да окаже допълнителен натиск за 
максимално бързо решение на съда. "Надяваме се всички то да бъде позитивно. Междувременно ние ще обявим своите 
доходи и няма да създаваме параноята или очакването на някой да си кажат виж ги тези мръсници как ги е страх да си 
покажат паричките, а хората вървят бедни и гладни по улиците. Няма да стане, господин Янев", каза Пламен Димитров.  
Тренчев потвърди думите на другия синдикален лидер, като добави, че срокът за подаване на декларациите по новия 
закон е много кратък, а по пътя на логиката би трябвало да е успореден с данъчните декларации до 30 април. "Не знам 
защо е това бързане. Обяснението ми за този закон е, че особено синдикатите изразяваха свои позиции, които не се 
харесваха на някои хора, поради което се реши под някаква форма да им се създадат проблеми", каза шефът на КТ 
"Подкрепа". Той заяви, че и без закон би обявил информацията публично, тъй като "от години систематично се 
сатанизират лидерите на синдикатите като се помпа постоянно в обществото, че те крият и получават субсидии 
постоянно, което е абсолютно невярно".   
Въпреки че са съгласни с работодателите и не одобряват новия закон, те не подкрепиха напускането им от тристранката. 
Според Димитров доказателството за това е самата реакция на синдикатите, които ще оспорват закона, но ще го 
изпълняват докато го има, и в същото време ще продължат социалния 
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√ Бизнесът напусна НСТС в протест срещу закона "Яне Янев", но подкрепи мерките за бедните 
http://www.mediapool.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-
%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%81-%D0%B2-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-
%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%B2-
%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8-
%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-news204727.html 
В знак на протест срещу конюнкрурните поправки "Яне Янев" в закона за публичност на имуществото, работодателските 
организации се оттеглиха от участие в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), но преди това 
декларираха подкрепа за правителствения пакет от социални мерки в помощ на най-бедните. Така 41 млн. лева ще 
бъдат разпределени за еднократни помощи и субсидирана заетост. 

http://www.mediapool.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%81-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-news204727.html
http://www.mediapool.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%81-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-news204727.html
http://www.mediapool.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%81-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-news204727.html
http://www.mediapool.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%81-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-news204727.html
http://www.mediapool.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%81-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-news204727.html
http://www.mediapool.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%81-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-news204727.html
http://www.mediapool.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%81-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-news204727.html
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Още в понеделник бизнес организациите предупредиха, че ще предприемат този ход, тъй като не са съгласни с 
промените в закона за публичност на имуществото, предложени от лидера на РЗС Яне Янев и приети от парламента на 
юруш точно преди разпускането му. Поправките предвиждат синдикатите и работодателските организациции, 
чуастващи в тристранния съвет, да декрарират доходите и имуществото си по същия начин като заемащите публични 
държавни длъжност. Списъкът бе допълнен и с шефове на ЕРП-та и на други енергийни дружества, както и 
неправителствени организации, които обаче в последния момент отпаднаха. 
Яне Янев рекламира закона като инструмент за борба с "мафията" и заедно с медиите, контролирани от Корпоративна 
търговска банка (КТБ) и бившия депутат от ДПС Делян Пеевски, води масирана кампания срещу президента Росен 
Пелвнелиев, от когото зависи дали да наложи вето. 
Председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов съобщи, че работодателите ще се 
обърнат към президента Плевнелиев, главния прокурор Сотир Цацаров и омбудсмана Константин Пенчев с искане да 
бъде сезиран Конституционният съд. Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев коментира, 
че четирите работодателски организации – неговата, БТПП, Българската стопанска камара и КРИБ създават 90 на сто от 
БВП на страната. ”Работодателските организации пълнят кацата с мед, други бъркат в нея, защото организациите 
създават бюджета”, заяви Велев във вторник. 
Зам.-председателят на БСК Димитър Бранков съобщи, че работодателите вероятно ще сезират и Международната 
организация на труда и по-специално комитета, който наблюдава правото за свободно сдружаване. 
В обща позиция, която представиха в началото на заседанието, работодателите посочват, че “от социален партньор и 
естествен коректив на държавните институции, те се превръщат в обект на рекет и спекулации“. “Промените в Закона 
представляват груб опит за недопустим политически натиск върху демократичните структури на гражданското 
общество“, смятат те. 
Синдикатите също се обявиха срещу законовите промени, но ще продължат участието си в социалния диалог. “КНСБ 
напълно споделя и подкрепя аргументите на работодателите срещу закона "Яне Янев“. Това е един неконституционен, 
поръчков акт, който цели да сплаши социалните партньори и да ги постави в подчинено положение“, коментира 
лидерът на КНСБ Пламен Димитров. 
“Лично аз ще изпълня закона и ще искам извинение от авторите на този закон за внушенията, които направиха чрез 
него. Призовавам хората на обществени позиции чрез масирани дела да опазят своето име и достойнство. Лидерите на 
обществените организации са систематично сатанизирани и на това трябва да се противодейства“, каза лидерът на КТ 
“Подкрепа“ Константин Тренчев. 
Вицепремиерът и социален министър Деяна Костадинова, която председателтсва тристранката, каза, че “действието на 
работодателите е част от демократичния процес“. “Служебното правителство е в заварено положение и не бихме могли 
да вземем отношение по казуса, който предизвика тази реакция на работодателите“, коментира тя. 
Авторът на приетите набързо спорни поправки Яне Янев обвини работодателите, че “имат тежки проблеми с тяхното 
имущество и доказване на произхода на това имущество и затова така остро възразяват“. 
“НСТС решава изключително важни теми, определят основните параметри на жизненото равнище по отношение на 
доходите. Не може за тези хора, които решават съдбата на доходите за целия народ, ние да не знаем нищо“, коментира 
той във вторник. Според него, ако доходите на работодателите влязат в Сметната палата, ще стане ясно, че “имат достъп 
до нерегламентирани преговори с правителството, за които обществото нищо не знае“. 
Янев заяви, че дори да има подадена жалба до Конституционния съд, до 9 април всички посочени в закона трябва да 
подадат встъпителни декларации за доходите и имуществото си. Ако не го направят, ще има организирано бламиране 
на действащ закон, което не се е случвало досега. 
Янев отправи предупреждение дори към президента. По думите му, ако държавният глава сезира Конституционния съд, 
"ще докаже, че служи на икономически групировки, а не на обществото". Същите обвинения към Плевнелиев отправи 
наскоро мажоритарният собственик на КТБ Цветан Василев в интревю пред австрийски вестник. 
50-те лева за майките само при доход на човек в семейството до 350 лева 
По време на заседанието финансовият министър Калин Христов обяви, че еднократната помощ от 50 лева за майките, 
които отглеждат дете между първата му и втората му година, ще бъде отпускана на база подоходен критерий. Помощта 
ще се дава само ако доходът на член от семейството е под 350 лева. “Не може семейство с доказан доход от 3000 - 4000 
лева да получава помощ за отглеждането на дете”, коментира вицепремиерът и министър на социалната политика 
Деяна Константинова. 
Тя съобщи, че работните групи, които гледат антикризисните мерки, ще продължат да работят въпреки отказа на 
работадателите да участват в съвета, за да се предприемат и допълнителни мерки спрямо бедните. 
Финансовият министър обаче изрази песимизъм по отношение на бъдещ втори транш за най-уязвимите, тъй като първо 
трябва да се видят бюджетните приходи, които според последния отчет се забавят. 
“Развитието на Европа и на България не показва никакви сигнали за това страната ни да отчита успех”, каза той. 
По 50 лева освен майките ще получат и 20 000 семейства на деца с увреждания, а по 65 лева ще получат около 36 100 
души, които с до 10 лева надхвърлят дохода за отпускане на енергийни помощи и през този отоплителен сезон не са 
били подпомогнати.  
За подпомагане ще бъдат отделени 10.5 млн. лева, а за мерки за заетост 30.6 млн. лева. 
В мерки за заетост трябва да бъдат включени 15 930 безработни от уязвимите групи на пазара на труда - безработни 
младежи до 29 години, безработни с трайни увреждания, безработни родители на деца до петгодишна възраст, 
продължително безработни и др. 
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За Националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” за субсидирана заетост на 
продължително безработни лица са осигурени допълнително 12.4 млн. лв. Тези средства ще осигурят заетост на 
допълнително 7500 безработни за 6 месеца при 6-часов работен ден. 
По Националната програма "Нова възможност за заетост” с допълнителен ресурс от 4.3 млн. лв. ще бъде осигурена 
заетост за 2000 освободени в резултат от закриване на работни места. 
По Националната програма “Асистенти на хора с увреждания” с допълнителния финансов ресурс ще бъдат назначени 
още 650 лични асистенти, за което ще бъдат дадени 1.2 млн. лв. 
Ще бъде осигурена заетост на 200 безработни с трайни увреждания в частния сектор, за което са осигурени 
допълнително средства в размер на 563 788 лева. Ще бъдат предоставени допълнително средства за субсидирана 
заетостта на 110 самотни родители с деца до 3-годишна възраст и на 120 безработни майки с деца от 3 до 5 години. 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Капитал daily 
 
√ Безработицата във валутния съюз достигна 12% 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/2013/04/02/2034044_bezraboticata_vuv_valutniia_sujuz_dostigna_12/ 
Безработицата в еврозоната е ударила рекордните 12% през февруари, като ревизираните данни на Евростат показват, 
че това ниво е достигнато още в първия месец на годината. За целия Европейски съюз делът на безработните се е 
повишил до 10.9% спрямо 10.8% през януари. В България безработицата остава над средната за региона и за първите 
два месеца на 2013 г. е била 12.5%. 
Нови антирекорди 
Евростат изчислява, че броят на европейските граждани без работа е достигнал 26.338 млн. души, от които 19.071 в 
страните, използващи еврото. В сравнение с януари безработните са се увеличили със 75 хил. и 33 хил. души в двете 
зони. Спрямо същия месец на миналата година безработните са нараснали с 1.8 млн. Сред страните членки най-тежка 
безработица продължават да отчитат Гърция (26.4%), Испания (26.3%) и Португалия (17.5%). На обратния полюс са 
Австрия (4.8%), Германия (5.4%), Люксембург (5.5%) и Холандия (6.2%). В сравнение с миналата година най-голямо 
увеличение на безработните има в Гърция, Кипър и Португалия, а най-значителен спад – в Латвия, Естония и Ирландия. 
Значителен остава проблемът с младежката безработица, като безработните под 25-годишна възраст са достигнали 
5.694 млн. в ЕС и 3.581 млн. в еврозоната. В процентно отношение младежката безработица достига съответно 23.5% и 
23.9% в двете зони, като в Гърция вече наближава 60%, а в Испания е надминала 55%. 
Опасност от популизъм  
След три години прилагане на мерки за бюджетни икономии, предназначени за овладяване на дълговата криза в 
региона, все повече политици започват да предупреждават, че съпътстващата ги рецесия и ръст на безработицата ще 
доведат до издигане на полулистки правителства. "Продължаването на икономиите рискува да не постигне свиване на 
дефицитите, но със сигурност ще намали доверието към правителствата до степен да бъдат пометени от популистите, 
когато дойдат избори", предупреждава френският президент Франсоа Оланд, цитиран от Reuters. Ръстът на 
безработицата и продължаващото свиване на бизнес активността може да накара Европейската централна банка да 
предприеме ново намаляване на основната лихва на месечното си заседание тази седмица. 
 
Вестник Класа 
 
√ Държавният дълг достигна 16.2% от БВП през февруари 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/228025_%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%
8F%D1%82+%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B3+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0+16.2%
25+%D0%BE%D1%82+%D0%91%D0%92%D0%9F+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7+%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%
83%D0%B0%D1%80%D0%B8 
В края на февруари държавният дълг възлиза общо на почти 6.66 млрд. евро, сочат данните на Министерството на 
финансите. От тази сума вътрешният дълг е 3.027 млрд. евро, а външният е близо 3.633 млрд. евро. В номинално 
изражение дългът бележи увеличение приблизително с 463,2 млн. евро в сравнение с размера си в края на януари. Това 
се дължи преди всичко на повишаването на размера на вътрешния дълг в резултат от новото вътрешно финансиране с 
държавни ценни книжа (ДЦК) през месеца. С въпросните средства бяха изплатени субсидиите на земеделците. 
В края на отчетния период делът на държавния дълг към прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) e 16,2%. В 
структурата на държавния дълг в края на февруари вътрешните задължения са с дял от 45,5%, а външните - от 54,6%.  
Валутната структура на дълга е: 51,6% - в евро, 33,3% - в левове и 13,4% - в щатски долари. Извършените плащания по 
държавния дълг през февруари възлизат на над 2.02 млрд. лева. Плащанията по дълга от началото на годината са най-
вече в евро - 85,4%, следвани от тези в лева (11.2%) и в щатски долари (3.3%).  
Държавногарантираният дълг през месец февруари е в размер на 492 млн. евро и в номинално изражение нараства 
приблизително с 800 хил. евро в сравнение с предходния месец януари. Причината е главно в регистрираната през 
месеца валутно-курсова разлика.  
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http://www.klassa.bg/news/Read/article/228025_%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B3+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0+16.2%25+%D0%BE%D1%82+%D0%91%D0%92%D0%9F+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7+%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://www.klassa.bg/news/Read/article/228025_%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B3+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0+16.2%25+%D0%BE%D1%82+%D0%91%D0%92%D0%9F+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7+%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://www.klassa.bg/news/Read/article/228025_%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B3+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0+16.2%25+%D0%BE%D1%82+%D0%91%D0%92%D0%9F+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7+%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8
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