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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
government.bg 
 
√ НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПОДКРЕПИ АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА БЮДЖЕТА 
 
Националният съвет за тристранно сътрудничество подкрепи актуализацията на Бюджет 2013. Единствено от КРИБ бяха 
изразени резерви по отношение на този акт. Това съобщи председателят на НСТС – вицепремиерът Зинаида Златанова, 
която ръководи днес първото заседание на тристранката след прекратяването на работата й преди четири месеца. 
„Мотивите за наложеното от президента вето върху промените в бюджета са политически. Тъй като нямаме право да се 
занимаваме с политическа дейност, няма да ги коментираме”, обясни лидерът на КТ „Подкрепа” Константин Тренчев. 
Той припомни, че още миналата година синдикатът е определил бюджета като предизборен и изпълним само до 
средата на годината. Същата позиция изразиха и представителите на работодателските организации. „Този бюджет не 
може да бъде изпълнен иактуализацията му е без алтернатива”, подчерта Васил Велев от Асоциацията на индустриалния 
капитал в България. Той дори изрази мнение, че след последните данни за ръста на икономиката, за изпълнението на 
бюджета за първото полугодие и за дефлацията през последните месеци дори новите параметри в него са трудно 
изпълними. От БТПП обявиха, че макар първоначално да са били против поемането на нов държавен дълг, състоянието 
на резерва и задълженията към бизнеса са променили позицията им. 
 „Без актуализацията на бюджета държавата няма да може отново да се превърне в коректен платец и ще се повтори 
ситуацията от 2009 г.”, заяви министърът на финансите Петър Чобанов. Сред другите рискове той посочи спиране на 
социалните плащания, на ваучерите за храна, блокиране на бюджетната процедура за 2014 г. и на възможността за 
диверсифициране на източниците на нов дълг. „Държавата трябва да е предсказуем партньор, да плаща навреме и да 
обърне внимание на чувствителните групи”, посочи той. По думите му, в мотивите на президента за наложеното от него 
вето няма такива, които атакуват по същество – правно или конституционно, предлаганото от правителството. 
Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов изрази несъгласие с критиките на президента за увеличение 
на средствата за непредвидени и неотложни разходи. Той припомни, че през 2010 г., когато сегашният държавен глава е 
бил член на кабинета на ГЕРБ, направил актуализация на бюджета, средствата по това перо са били увеличени 14 пъти – 
от 87 млн. лв. на 1,23 млрд. лв. „Не съм съгласен с презумпцията за виновност – че това правителство ще изхарчи тези 
пари непрозрачно. Това няма как да стане, защото има постановления на Министерския съвет, където се разписват 
надлежно всички разходи”, коментира той и посочи, че по този ред през 2010 г. тогавашното правителство е 
разпределило 783 млн. лв. от резерва за непредвидени и неотложни разходи. От своя страна министър Чобанов 
припомни, че в мотивите към законопроекта са посочени размерът и за какво точно ще отидат допълнителните 
плащания. 
И трите страни в социалния диалог изразиха удовлетворението си от възстановяването на работата на НСТС, който 
определиха като важен инструмент за регулиране на обществените отношения. Според Васил Велев, в края на мандата 
на ГЕРБ Съветът не е работил добре, а след това съвсем е спрял заседанията си. Вицепремиерът Златанова посочи, че в 
името на публичността и прозрачността, следващите заседания на социалните партньори ще се излъчват на живо в 
интернет. За днешната среща бяха създадени условия тя да бъде проследена директно от представителите на медиите. 
 
focus-news.net 
 
√ Асоциацията на индустриалния капитал е за актуализацията на бюджета и против увеличение на минималната 
работна заплата 
 
Подкрепяме актуализацията на бюджета. Това е правилна и необходима стъпка на правителството. Това заяви на 
заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) Виктор Серов от Асоциация на индустриалния 
капитал в България (АИКБ), предаде репортер на Агенция „Фокус”. „Важно е средствата от 1 млрд. лв. да се използват 
ефективно. Тези средства да отидат за намаляване на безработицата и откриване на нови работни места. Това може да 
стане чрез бизнеса. Струва си да се помисли за начин при ангажимент за разкриване на нови работни места средствата 
да се насочат към бизнеса. Важно е тези пари да отидат в малкия и среден бизнес”, коментира Серов. 
Съгласни сме със синдикатите да се увеличава потреблението, посочи той. 
„На всички стана ясно, че този бюджет не може да бъде изпълнен. За нас няма алтернатива на актуализацията”, заяви 
Васил Велев от АИКБ. Той изрази подкрепа за средствата за ваучерите за храна. Фискалният резерв трябва да бъде 
поддържан под санитарния минимум, смята Велев. Той настоя за повече прозрачност, но изрази несъгласие за 
публикуване на ежедневна информацията за задълженията по ДДС. Важно е обаче да се публикуват задълженията на 
държавата към изпълнените обществени поръчки, посочи той. Безусловно трябва да се изпълняват законите – и за 
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социалните разходи, и за възстановяването на ДДС, отбеляза Велев. „Имаме съмнение, че приходите ще бъдат 
изпълнени. Необходимо е да се ускорят реформите и да се съкратят разходи в администрацията и сферата на 
сигурността”, каза Велев. Категорично сме против увеличение на минималната работна заплата, няма икономическа 
аргументация за това, подчерта той. 
 
√ Бизнесът иска по-ясно разписване в бюджета на средствата за неотложни и непредвидени разходи 
 
На заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) представителите на бизнеса поискаха по-
ясно разписване в бюджета на средствата за неотложни и непредвидени разходи, предаде репортер на Агенция 
„Фокус”. „Има нови данни за забавяне на икономиката през второто тримесечие. Има отрицателен тренд. И така 
планираните, актуализирани приходи е трудно да бъдат изпълнени”, заяви Васил Велев от АИКБ. „Има повишена 
обществена чувствителност на тема прозрачност. Не е ли по-добре неотложните и непредвидени разходи да бъдат в 
голямата си част разписани по-ясно. 85,6 млн. лв. за компенсиране на зелената енергия. Те биха могли да бъдат 
отделени в отделно перо”, заяви той. „Преди повече от три години тристранният съвет предложи, а правителството прие 
60 антикризисни мерки, една от тях беше държавата да поддържа регистър на задълженията си към бизнеса – по ДДС и 
по неизплатени обществени поръчки”, припомни Велев.  
От КРИБ също подчертаха, че е необходима по-голяма яснота за това на кой бизнес и как ще се разплаща държавата. 
Според организацията е важна информираността и прозрачността. Необходимо е да има официална статистика за 
дължимото ДДС, смятат от КРИБ. 
 
БНТ 
 
√ Тристранният съвет подкрепи актуализацията на бюджета 
 
Бизнесът и синдикатите подкрепиха актуализацията на бюджета. От КРИБ обаче се разграничиха и поискаха повече 
яснота за предвидените разходи. Така Тристранният съвет заседава след дълго прекъсване - ден преди Парламентът да 
гласува президентското вето.  
В името на прозрачността за първи път заседанието на тристранния съвет беше преместено в гранитната зала, за да 
могат журналистите да го следят. Така стана ясно, че КРИБ останаха самотни, неподкрепяйки актуализацията заради 
липсата на яснота в разходната част на бюджета. За останалите 3 работодателски организации и за синдикатите  - 
актуализацията е безалтернативна. По време на дебатите от КНСБ настояха за още 100 милиона лева за социални 
разходи, а според КТ "Подкрепа" е пропуснат моментът с тази актуализация да се увеличи размерът на минималното 
обезщетение при безработица. Работодателските организации изразиха задоволство, че държавата ще изплаща 
задълженията си към бизнеса, но и опасения, че ще могат да се изпълнят  дори и намалените с актуализацията приходи.  
"Ние нямаме никакви съмнения, че новият дълг до 1 млрд. е необходим, за да се попълни изтънелият фискален резерв", 
заяви Васил Велев - председател на Асоциация на индустриалния капитал в България. 
Препоръките, които Асоциацията на индустриалния капитал направи, са за ускоряване на реформите, особено 
административната и в сферата на сигурността.  
"Две организации категорично останаха на позиците си - ние за това, че по-голямо недоразумение от Симеон Дянков не 
е имало. КРИБ, че по-велик не е имало - какво да се прави- всеки си вярва в някакъв господ. Имахме някои възражения и 
уточнения по това как да се разпределят средствата, които ще бъдат придобити чрез актуализацията. Да се надяваме, че 
няма да се наложи и втора", каза Константин Тренчев, президент на КТ "Подкрепа".  
Социалният министър Хасан Адемов перефразира казаното от президента при налагане на ветото, че то е израз на 
принципа "власт - власт възпира" и заяви, че то всъщност е "власт - опозиция подпира". 
"Искам да благодаря на социалните партньори за това, че отнеха един от аргументите на президента. Той беше заявил, 
че актуализацията не е обсъдена в тристранния съвет и не е имало публичност", каза Хасан Адемов - министър на труда 
и социалната политика. 
Финансовият министър Петър Чобанов заяви, че ще се съобрази с искането да не се поощряват недисциплинирани 
системи, като им се покриват дълговете и пое ангажимент кабинетът да се лиши от всички излишни харчове. За 
увеличението на минималната работната заплата и за коледните добавки посочи, че заедно със социалния министър 
търсят възможности за тях. 
 
Телевизия Bulgaria on Air 
 
√ Васил Велев: Бюджетът за тази година е планиран много оптимистично 
 
Бюджетът за тази година е планиран много оптимистично и несъмнено се нуждае от актуализация, но дори и 
заложеното в нея е трудно изпълнимо, каза в сутрешния блок на телевизия Bulgaria On Airпредседателят на АИКБ Васил 
Велев минути преди днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Препоръките, които 
днес ще направят представителите на бизнеса са дефицитът да не надвишава 2% от БВП, както и да бъдат намалени 
парите в администрацията и сферата на сигурността, което ще направи възможно плащането на повече социални 
разходи. Какви още са препоръките на бизнеса към параметрите на бюджет 2013, чуйте във видео файла. 
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Телевизия TV+ 
 
√ НСТС ДАДЕ ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА БЮДЖЕТА 
 
Националният съвет за тристранно сътрудничество подкрепи актуализацията на бюджета. Единствено от КРИБ 
изразиха резерви, заради липса на яснота за разход на предвидените средства. Заседанието продължи повече от два 
часа. Промените в бюджета, на които президентът Плевнелиев наложи вето миналата седмица, ще бъдат обсъдени 
утре в парламената. Засега в бюджета не се предвижда увеличение на минималната работна заплата, както настояват 
синдикатите,нито пък за допълнителни социални плащания. 
Финансовият министър Петър Чобанов за пореден път обясни защо актуализацията е наложителна. 40 млн. лева са 
необходими за социални плащания,а работниците и служителите няма да получат ваучери за храна в размер на 40 млн. 
лева. Безработните от уязвимите групи няма да получат допълнително 8 млн. лева за програми за заетост. 
ВАСИЛ ВЕЛЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  АИК "Ние нямаме никакви съмнения ,че новият дълг до 1 млрд е необходим за да 
попълни изтънелия фискален резерв.Предвид на следващата седмица на погашението на 800-те млн. И на 
погашенията на дълг в началото на следващата година и на увеличения дефицит фискалния резерв ще премине 
санитарния минимум." 
Когато заседанието приключи всички бяха на мнение,че настоящият бюджет има нужда от актуализация и в сегашния си 
вид не може да бъде изпълнен.Единствените резерви в това отношения бяха на КРИБ . 
КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ ПРЕЗИДЕНТ НА КТ “ПОДКРЕПА“  "Две организации категорично останаха на позициите .Ние за 
това,че по-голямо недоразумение от Дянков не е имало,а КРИБ,че по-велик човек не е имало.какво да се прави?Всеки 
си вярва в някакъв Господ." 
В същото време стана ясно,че министерство на финансите ще се опита да събере 450 млн.,които фирмите дължат като 
ДДС на държавата . 
ПЕТЪР ЧОБАНОВ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ "Изследват се причините това да се случи и възможностите в ускорени 
срокове тези пари да бъдат събрани тъй като ще спомогнат за изпълнение на напрегнатите фискални цели,които 
си поставяме и след актуализацията.Някои от тези суми вече събрахме в последните две-три седмици." 
Министърът на финансите намекна,че е възможно минималната заплата да се повиши от октомври,както и да се 
увеличат някои други социални плащания.За това обаче било още рано да се говори. 
ПЕТЪР ЧОБАНОВ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ "Ще бъдат търсени някои резерви с идеята това да е възможно да се 
случи,но всичко зависи от самото изпълнение на приходите и от успехите ни по отношение на оптимизация на 
разходите,които усилията в тази посока продължават и ще продължават." 
Следващото заседание на тристранния съвет ще бъде в началото на септември . 
 
БНР 
 
√ Бизнесът и синдикатите подкрепят актуализацията на бюджета, но искат повече яснота  
 
Бизнес и синдикати постигнаха принципно съгласие по актуализацията на бюджета. След днешното заседание на 
Националния съвет за тристранно сътрудничество обаче останаха различията по въпроса за какво да се харчат 
допълнителните средства. Единствено Конфедерацията на работодателите индустриалци отказа да подкрепи 
актуализацията на бюджета. 
КНСБ настоя за още 100 милиона лева за социални разходи, а КТ "Подкрепа" - за повече прозрачност при 
разпределението на средствата. Бизнесът смята, че приходните агенции ще работят напрегнато, за да изпълнят 
актуализацията и разчитат държавата да се разплати с тях. 
Министърът на финансите Петър Чобанов обяви, че към момента фирми са начислили, но не са платили към бюджета 
450 милиона лева ДДС, които ще бъдат събрани: 
Сумите са надлежно декларирани, които се дължат, но после просто поради една или друга причина съответните 
фирми не са могли да ги платят. В момента се работи много активно по този въпрос, провеждат се разговори с 
длъжниците и възможностите в ускорени срокове тези пари да бъдат събрани, тъй като ще спомогнат за 
изпълнение на напрегнатите фискални цели, които си поставяме и след актуализацията. Идеята е, разбира се, 
всичко, което е новодекларирано и трябва да се плати, да се поеме от фирмите, като се плаща и част от старите 
задължения в зависимост от възможностите на съответните компании.  
Чобанов обясни, че разходните буфери в бюджета са изчерпани. Без актуализация са под въпрос социални разходи и 
разплащането към бизнеса. 
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България смята, че приходните агенции ще работят напрегнато, 
но смята, че емитирането на нов дълг е задължително. 
Необходим, за да попълни изтънелия фискален резерв. Ако не се емитира нов дълг, ще навлезе във фондовете, които 
по дефиниция, по закон не следва да бъдат пипани. Един нов заем на външните пазари ще бъде при лихва в пъти по-
ниска от тези 10 процента, които държавата дължи при забавени плащания. 
Синдикатите по принцип подкрепиха актуализацията, за да се прекъсне политиката "Дянков", както посочи Константин 
Тренчев: 
По-голямо недоразумение от Дянков не е имало, но да се надяваме, че няма да се наложи и втора актуализация, тъй 
като се изказаха обосновани съмнения, че и тези пари, които ще се вземат, може да не стигнат. 
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За социалния министър Хасан Адемов наложеното вето има политически мотиви: 
Президентът, който казва "власт, власт възпира", сега усещането е, че вместо власт власт да възпира, власт 
опозиция подпира. 
 
Вестник Капитал daily 
 
√ Ресорната комисия в парламента преодоля ветото на президента за бюджета 
 
Очаквано бюджетната комисия отхвърли ветото на президента Росен Плевнелиев върху актуализацията на бюджета за 
тази година. Това обаче стана само с гласовете на БСП и ДПС. На заседанието нямаше депутати от "Атака" и поне засега 
изглежда, че прегласуването на закона в зала в петък е под въпрос. За да бъде преодоляно ветото на държавния глава, 
трябват 121 гласа, т.е. на БСП и ДПС са им нужни поне двама депутати от "Атака". 
На заседанието на ресорната парламентарна комисия отново бяха изтъкнати вече познатите аргументи за и против 
промяната на закона за бюджета, а председателят й Йордан Цонев (ДПС) прочете и предложи за гласуване доклад, 
чиято цел беше да обори мотивите на президента. По същество дебатът не добави допълнителна стойност към вече 
известните факти, а управляващите отново отказаха да дадат повече яснота за какво са новите 200 млн. лв. разходи. 
"Ако цялата сума за неотложни и непредвидени разходи бъде предварително разписана, няма да може да се поемат 
непредвидени разходи", отбеляза финансовият министър Петър Чобанов. Той отново повтори, че според него мотивите 
за ветото са по-скоро политически. 
Против - само КРИБ 
Мнозинството от социалните партньори също подкрепиха правителството за актуализацията на бюджета. Това стана 
ясно на първото заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Исканията на работодателските 
организации обаче бяха за повече прозрачност и за реформи срещу увеличените разходи (с почти 300 млн. лв.). 
Синдикатите пък не пропуснаха да поискат повече пари за социални нужди. 
Единствено от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) не подкрепиха актуализацията с 
аргумента, че няма достатъчно прозрачност за какво ще се харчат средствата. Те поискаха по-голяма яснота за това на 
кой бизнес и как ще се разплаща държавата. 
Разходи срещу реформи 
От Българска стопанска камара (БСК) подчертаха, че са съгласни дори да има по-висок дефицит, но срещу реформи. От 
Асоциацията на индустриалния капитал в България се присъединиха към искането. "Необходимо е да се ускорят 
реформите и да се съкратят разходи в администрацията и сферата на сигурността", заяви председателят на 
работодателската организация Васил Велев. Той подчерта, че е важно да се публикуват задълженията на държавата към 
изпълнените обществени поръчки. 
От КНСБ пък отбелязаха, че не са съгласни със социалната част от актуализацията на бюджета, и поискаха увеличение на 
минималната работна заплата от октомври, срещу което възразиха работодателите. От другия синдикат - КТ "Подкрепа", 
пък призоваха минималното обезщетение за безработица да се увеличи до 60% от минималната работна заплата (310 
лв.). 
Напук на препоръките  
Въпреки призивите за повече прозрачност обаче депутатите не обясниха за какво ще бъдат разпределени 
допълнителните 200 млн. лв., с които се увеличава перо неотложни и непредвидени разходи в бюджета. 
Още на заседанието на тристранката финансовият министър отбеляза, че излезлите в сряда данни за икономическия 
ръст на България до известна степен носят допълнителни рискове за изпълнението на приходите, но това е включено в 
очакванията при изготвянето на актуализирания бюджет. По думите на Чобанов намалението на данъчните приходи с 
555 млн. лв. дори е амбициозна цел. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Тройно рамо за бюджета 
 
Тройно рамо получи поисканата от правителството актуализация на бюджета, върху която президентът Росен 
Плевнелиев наложи частично вето. 
Синдикати, работодатели и депутатите от управляващото мнозинство в бюджетната комисия подкрепиха поправените 
сметки в хазната вчера. На сбирката на избраниците не дойдоха националистите, но се очаква днес в пленарната зала те 
да осигурят нужните гласове, за да бъде отхвърлено ветото. Финансовият министър Петър Чобанов допусна, че може 
част от депутатите да отхвърлят ветото като протест срещу президента. Засега лидерът на националистите Волен 
Сидеров само каза, че депутатите му ще гласуват по съвест. "Имаме нова информация, която потвърждава 
констатацията, че данъчните приходи във вида, в който са заложени в бюджета, няма как да бъдат изпълнени", каза още 
Чобанов. Според него ветото е политическо и с него президентът се е позиционирал като ясна политическа страна в 
дебата по бюджета. Актуализацията бе подкрепена от 10 депутати от БСП и ДПС. От ГЕРБ присъстваха трима избраници, 
но не гласуваха, защото партията отказа да излъчва свои хора в комисиите. 
По-рано вчера социалните партньори в тристранката също подкрепиха актуализацията. Против бе единствено КРИБ, 
защото разходната част не била прозрачна. Подобни са и част от аргументите на президента за вето. Според другите три 
работодателски организации - БСК, БТПП и АИКБ, актуализацията няма алтернатива. Всички те смятат, че бюджетът в 
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сегашния вид е неизпълним заради силно завишените приходи. Заложеният по-малък размер на постъпленията в 
актуализацията на бюджета също трудно ще бъде постигнат, смятат работодателите. "Напрегнатата работа в НАП и 
митниците обаче не трябва да води до административен произвол за събиране на данъци на всяка цена", коментира 
Васил Велев, председател на АИКБ. Според него не бива това да води до тормоз на компаниите, от които лесно може да 
се събере данък, за сметка на тези, които реално дължат. 
Бизнесът даде препоръка завишението на разходите с 385 млн. лв. да бъде разписано по-ясно, за да отговори на 
обществените очаквания за повече прозрачност. Нямаме обаче съмнения, че новият дълг в размер до 1 млрд. лв. е 
необходим, за да попълни изтънелия фискален резерв, заявиха работодателите. 
Синдикатите поискаха правителството да отчита на кои фирми връща забавени плащания по обществени поръчки и ДДС, 
за да може работниците да си търсят заплатите. 
КНСБ и КТ "Подкрепа" напомниха, че очакват от 1 октомври увеличение на минималната заплата от 310 лв. на 330 или 
340 лв. Те настояват и за скок на минималното обезщетение за безработица, което още е 60% от 240 лв., въпреки че 
минималната заплата вече е 310 лв. Синдикатите искат и коледни добавки за пенсионерите. 
Ден преди извънредното заседание парламентът отново бе отцепен с нови метални ограждения. В 8 ч се очаква 
поредният протест срещу кабинета "Орешарски". Заседанието на парламента пък започва в 10 часа, като се очаква 
гласуването да бъде по обед. 
 
√ Тренчев се надява да няма втора актуализация на бюджета 
 
„Да се надяваме, че няма да се наложи и втора актуализация на бюджета, тъй като се изказаха обосновани съмнения, че 
и тези пари, които ще се вземат, може да не стигнат". Това заяви президентът на КТ „Подкрепа" Константин Тренчев 
веднага след приключване на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). 
„Две организации категорично останаха на позициите си – КТ „Подкрепа" за това, че по-голямо недоразумение от 
Симеон Дянков не е имало, КРИБ – че по-велик човек не е имало. Всеки си вярва в някакъв Господ", коментира Тренчев 
заседанието. 
„Имахме възражения по това как да се разпределят средствата, които ще бъдат придобити чрез актуализацията. Да се 
надяваме, че няма да се наложи и втора актуализация на бюджета, тъй като се изказаха обосновани съмнения, че и тези 
пари, които ще се вземат, може да не стигнат", каза още той. 
Тренчев алармира, че положението в някои сектори са доста тежки и продължи с думите: „Да се надяваме, че 
правителството ще вземе предвид това, което сме казали. Вярвам, че министрите и вицепремиерът ще си дадат сметка 
колко полезни са консултациите и колко адекватна информация могат да получат от тях и да не се стига до ситуации, в 
които тристранният диалог да бъде прекратен". 
На заседанието не са обсъждали мотивите на президента за ветото, увери Тренчев. Двата синдикати напомниха, че не 
искат да се месят в политически спорове. 
Най-важното в бюджета е да се предвиди разходен ресурс до края на годината, който е насочен към най-уязвимите 
групи от населението. Тази позиция на КНСБ изрази вицепрезидентът Чавдар Христов. „Нашите намерения са да 
подкрепим отново актуализацията на бюджета. Нямаме кой знай какви съмнения по отношение на точките, за които 
президентът изразява съмнение за бюджета относно посочената степен на откритост за това къде и как ще бъдат 
изразходвани част от средствата от заема, който е предвиден", поясни Христов. 
Той посочи, че от синдиката имат няколко предложения, свързани със социалния пакет, които очевидно сега не може да 
се случат, но ще бъдат предложени от КНСБ за бюджета догодина. 
„Нямаме никакви съмнения, че новият дълг до 1 млрд. лв. е необходим, за да попълни изтънелия фискален резерв". 
Това заяви Васил Велев от Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), друг представител на 
Тристранката, след заседанието. 
„Грешката, която най-често се допуска по отношение на увеличението на разходите в бюджета, е, че те се увеличават с 1 
млрд. лв. Всъщност разходите се увеличават с 385 млн. лв", обясни Василев. Той уточни, че те трябва да бъдат разписани 
по-ясно. По този начин актуализацията ще отговори на обществените очаквания за повече прозрачност", категоричен бе 
Василев. 
„АИКБ още през ноември миналата година заяви, че този бюджет не може да бъде изпълнен, поради силно надценена 
приходна част, поради прогнозиран ръст на брутния вътрешен продукт, който няма да се случи. Категорично смятаме, че 
и новият, намален размер на приходите, ще е трудно постижим и ще изисква много напрегната работа в приходните 
администрации. Това не трябва да доведе до административен произвол, тормоз над компаниите и събиране на данък 
там, където може да се събере лесно, но не се дължи. Визирам солидарната отговорност", коментира още 
представителят на АИКБ. 
От АИКБ настояват за ускоряване на административната реформа и тази в сферата на сигурността.  
 
Вестник Сега 
 
√ Допълнителните харчове разделиха тристранката 
 
Социалните партньори подкрепиха необходимостта от актуализация на бюджета вчера след над два часа дебати в 
Националния съвет за тристранно сътрудничество, но демонстрираха различие относно разпределението на средствата 
по отделните мерки. Единствено КРИБ, която се смята за бизнес организацията на ГЕРБ, се обяви против, защото 
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актуализацията не била обсъдена публично и е непрозрачна. Нямало график кога и как ще се разплаща държавата с 
бизнеса, а даваната статистика за дефицити, излишъци, невърнат ДДС, дългове на държавата и т.н. била много 
разнопосочна. 
При дебатите вчера за пореден път стана ясно, че бизнесът и синдикатите няма да изгладят позициите си по съществени 
въпроси, като минималната заплата и допълнителните социални плащания, за които пак ще трябва да се вземат 
политически решения. Синдикатите продължиха да настояват за коледни добавки за пенсионерите, допълнителна 
подкрепа на безработните с минимално обезщетение, които са над половината от всички, увеличение на минималната 
заплата още от октомври. 
Бизнесът настоява, че парите трябва да отидат за развитие на икономиката и повече работни места. Според 
председателя на АИКБ Васил Велев при дефлация има минимален ръст на икономиката и няма икономически аргументи 
за нов ръст на минималната заплата. Той поиска също да бъдат по-прозрачно разписани поне част от нещата, за които 
ще бъдат изхарчени допълнителните над 270 млн. лв. за непредвидени разходи. 
Социалният министър Хасан Адемов на практика подкрепи работодателите, като обяви, че от 196 000 работещи на 
минимална заплата 160 000 са в частния сектор и трябва да се внимава с тази мярка да не влоши ситуацията на пазара на 
труда в регионите с висока безработица. Той подчерта, че допълнителните средства за социални дейности от 41 млн. лв. 
са за дофинансиране на законово регламентирани плащания на държавата, които не са били разчетени правилно. 
 
Вестник Класа 
 
√ Бизнесът и синдикатите подкрепиха актуализацията на бюджета 
 
Социалните партньори подкрепиха актуализацията на бюджета на заседанието на Националния съвет за тристранно 
сътрудничество (НСТС) , като работодателските организации подкрепиха тезата от ветото на президента Росен 
Плевнелиев, че неотложните и непредвидени разходи трябва да бъдат разписани по-ясно. Правителството обаче не 
приема обвиненията в непрозрачност, тъй като вече било подложило актуализацията на дискусия със социалните 
партньори. Очаква се в петък депутатите да прегласуват закона за актуализация на бюджета след президенсткото вето 
След продължилото повече от два часа заседание на тристранния съвет вицепремиерът Зинаида Златанова, която 
председателства съвета коментира : "Всички партньори сме много доволни от това, че най-накрая социалният диалог е 
възстановен. Аз много благодаря на партньорите за това, че се отзоваха в почивния месец август да обсъдим 
актуализацията на бюджета. Това е един отговорен подход, за който аз много благодаря. Общо е мнението, че наистина 
беше крайно време да се възстанови диалогът със социалните партньори". Надявам се утре в парламента при 
гласуването на ветото върху актуализацията на бюджета, депутатите да вземат отговорно решение, каза още Златанова. 
Финансовият министър Петър Чобанов обясни след заседанието, че се търсят начини за събиране на 450 млн. лв. 
неплатено от фирмите към държавата ДДС. "Причината за това несъбрано ДДС са пропуски в събираемостта. Това е 
процес, при който сумите са надлежно декларирани, но съответните фирми не са могли да ги платят. Работи се много 
активно по този въпрос. Провеждат се разговори с длъжниците, изследват се причините това да се случи и 
възможностите в ускорени срокове тези пари да бъдат събрани. Някои суми в последните седмици вече събрахме", 
обясни той. 
По отношение на някои допълнителни искания за социални плащания ще бъдат търсени резерви, но всичко зависи от 
самото изпълнение на приходите и успехите ни по оптимизация на разходите", каза още финансовият министър. 
Позицията на АИКБ за бюджета за 2013 година не се е променила от ноември миналата година. Още тогава казахме, че 
този бюджет в този си вид не може да бъде изпълнен, поради силно надценена приходна част поради прогнозиран ръст 
на БВП, който няма да се случи. Относно приходите ние категорично смятаме, че заложеният нов техен по-малък размер 
е също трудно постижим и ще изисква много напрегната работа в приходните администрации, която не трябва да 
доведе до тормоз върху компаниите. Относно увеличението на разходите, те се увеличават само с 385 милиона лева и 
нашата препоръка е те да бъдат разписани по-ясно, за да отговори актуализацията на обществените очаквания за повече 
прозрачност", коментира след заседанието Васил Велев от АИКБ. Ние нямаме никакво съмнение, че новият дълг до 1 
милиард лева е необходим, за да попълни изтънелия фискален резерв, подчерта Велев. АИКБ подкрепя увеличението на 
парите за ваучери, но препоръчва да се ускоряват реформите, особено административната реформа и реформата в 
сферата на сигурността.По време на НСТС се размениха няколко думи, че в някои сектори нещата са много тежки и може 
да се обърка ситуацията, но да се надяваме, че това, което сме казали правителството ще го вземе предвид и ще си даде 
сметка колко полезни са консултации и да се надяваме за в бъдеще да не се стига до прекратяване на тристранния 
диалог, заяви президентът на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев.Следващото заседание на НСТС ще бъде в началото на 
септември, когато ще бъдат обсъдени актуализираната стратегия по заетостта 2013-2020 г. и Наредбата за условията, по 
които страните следва да постигат съгласие при командироване на работници и служители в рамките на предоставяне 
на услуги в друга страна-членка на ЕС, които отпаднаха от дневния ред на днешното заседание на НСТС.  
 
Вестник Преса 
 
√ Бизнесът иска по-добре обоснована актуализация 
 
На заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) представителите на бизнеса поискаха по-
ясно разписване в бюджета на средствата за неотложни и непредвидени разходи. „Има нови данни за забавяне на 
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икономиката през второто тримесечие. Има отрицателна тенденция. И така планираните, актуализирани приходи е 
трудно да бъдат изпълнени”, заяви Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
„Има повишена обществена чувствителност на тема прозрачност. Не е ли по-добре неотложните и непредвидени 
разходи да бъдат в голямата си част разписани по-ясно? 85,6 млн. лв. за компенсиране на зелената енергия. Те биха 
могли да бъдат отделени в отделно перо”, заяви той. „Преди повече от три години тристранният съвет предложи, а 
правителството прие 60 антикризисни мерки, една от тях беше държавата да поддържа регистър на задълженията си 
към бизнеса – по ДДС и по неизплатени обществени поръчки”, припомни Велев. Този регистър все още не съществува. 
От Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) също подчертаха, че е необходима по-
голяма яснота на кой бизнес и как ще се разплаща държавата. Според организацията е важна информираността и 
прозрачността. Необходимо е да има официална статистика за дължимото ДДС, смятат от КРИБ.  
 
√ Тристранният съвет каза "да" на актуализацията 
 
На първото си заседание от близо четири месеца насам Националният съвет за тристранно сътрудничество изрази 
подкрепата си за актуализацията на бюджета. 
След продължилото повече от два часа заседание на тристранния съвет вицепремиерът Зинаида Златанова, която 
председателства съвета коментира: "Всички партньори сме много доволни от това, че най-накрая социалният диалог е 
възстановен. Аз много благодаря на партньорите за това, че се отзоваха в почивния месец август да обсъдим 
актуализацията на бюджета. 
Това е един отговорен подход, за който аз много благодаря. Общо е мнението, че наистина беше крайно време да се 
възстанови диалогът със социалните партньори". Надявам се утре в парламента при гласуването на ветото върху 
актуализацията на бюджета, депутатите да вземат отговорно решение, каза още Златанова. 
Финансовият министър Петър Чобанов обясни след заседанието, че се търсят начини за събиране на 450 млн. лв. 
неплатено от фирмите към държавата ДДС. "Причината за това несъбрано ДДС са пропуски в събираемостта. Това е 
процес, при който сумите са надлежно декларирани, но съответните фирми не са могли да ги платят. Работи се много 
активно по този въпрос. Провеждат се разговори с длъжниците, изследват се причините това да се случи и 
възможностите в ускорени срокове тези пари да бъдат събрани. Някои суми в последните седмици вече събрахме", 
обясни той. 
"По отношение на някои допълнителни искания за социални плащания ще бъдат търсени резерви, но всичко зависи от 
самото изпълнение на приходите и успехите ни по оптимизация на разходите", каза още финансовият министър. 
Синдикатите искат засилване на социалната част 
Представители на двата синдиката заявиха подкрепата си за актуализацията на бюджета, но поискаха и допълнителни 
действия от страна на държавата. ''Актуализацията на дянковския бюджет е необходима и неизбежна и няма друга 
алтернатива'', подчерта лидерът на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев. Според него ветото на президента върху 
актуализацията е ''чисто политически акт''. "Многократно определяхме бюджета като предизборен, планиран до средата 
на годината, отсъстваха адекватни политики за здравеопазването, майчинството, науката", заяви Тренчев. Той поиска да 
се увеличи минималният размер за обезщетение за безработица и то да достигне 60% от минималната работна заплата. 
Синдикатът продължава да настоява през тази година да има още едно увеличение на минималната работна заплата на 
330 лв. ''Считаме, че е реалистично това да стане от началото на октомври'', уточни Тренчев. 
''Искаме актуализация на бюджета, която да реши социалните проблеми'', подчерта Валентин Никифоров от КНСБ. От 
синдиката не са удовлетворени от социалната част на актуализацията. "Крайно време е и да се знае какво дължи 
бизнесът на българските работещи. Нашите анализи показват, че между 340 и 360 милиона лева непрекъснато се 
дължат на българските работници", изтъкна той. От КНСБ ще продължават да настояват за увеличаването на 
минималната работна заплата, тъй като това е и едно от предизборните обещания на мандатоносителя. 
''Има кървящи рани, за които бюджетът не бива да си затваря очите, тъй като те ще продължат да загниват. КНСБ 
неколкократно поставя въпроса за задълженията на БДЖ и НЕК. Ще настояваме за държавна намеса по отношение на 
застраховките "живот", задължителни в някои сфери. Десетки хиляди застраховки "живот" не са влезли в сила, не може 
бизнесът да решава дали ще изпълнява или няма да изпълнява'', каза Ася Гонева от КНСБ. Тя напомни, че КНСБ са 
убедени, че "Български пощи" трябва да продължат да са държавно дружество. ''Стигнали сме предела на рязане на 
държавната администрация'', убедена е Гонева.  
Бизнесът настоя за по-добра обосновка 
Представителите на бизнеса поискаха по-ясно разписване в бюджета на средствата за неотложни и непредвидени 
разходи. 
„Има нови данни за забавяне на икономиката през второто тримесечие. Има отрицателна тенденция. И така 
планираните, актуализирани приходи е трудно да бъдат изпълнени”, заяви Васил Велев от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ). 
„Има повишена обществена чувствителност на тема прозрачност. Не е ли по-добре неотложните и непредвидени 
разходи да бъдат в голямата си част разписани по-ясно? 85,6 млн. лв. за компенсиране на зелената енергия. Те биха 
могли да бъдат отделени в отделно перо”, заяви той. „Преди повече от три години тристранният съвет предложи, а 
правителството прие 60 антикризисни мерки, една от тях беше държавата да поддържа регистър на задълженията си 
към бизнеса – по ДДС и по неизплатени обществени поръчки”, припомни Велев. Този регистър все още не съществува. 
Относно приходите ние категорично смятаме, че заложеният нов техен по-малък размер е също трудно постижим и ще 
изисква много напрегната работа в приходните администрации, която не трябва да доведе до тормоз върху компаниите. 
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Относно увеличението на разходите, те се увеличават само с 385 милиона лева и нашата препоръка е те да бъдат 
разписани по-ясно, за да отговори актуализацията на обществените очаквания за повече прозрачност", коментира след 
заседанието Васил Велев от АИКБ. Ние нямаме никакво съмнение, че новият дълг до 1 милиард лева е необходим, за да 
попълни изтънелия фискален резерв, подчерта Велев. АИКБ подкрепя увеличението на парите за ваучери, но 
препоръчва да се ускоряват реформите, особено административната реформа и реформата в сферата на сигурността. 
От Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) също подчертаха, че е необходима по-
голяма яснота на кой бизнес и как ще се разплаща държавата. Според организацията е важна информираността и 
прозрачността. Необходимо е да има официална статистика за дължимото ДДС, смятат от КРИБ.  
Следващото заседание на НСТС ще бъде в началото на септември, когато ще бъдат обсъдени актуализираната 
стратегия по заетостта 2013-2020 г. и Наредбата за условията, по които страните следва да постигат съгласие 
при командироване на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги в друга страна-членка на ЕС, 
които отпаднаха от дневния ред на днешното заседание на НСТС. 
 
Вестник Монитор 
 
√ Тристранката удари рамо на кабинета за бюджета 
 
Националният съвет за тристранно сътрудничество подкрепи вчера актуализацията на бюджета, която трябва да 
прегласуват депутатите днес, след като президентът Росен Плевнелиев наложи вето върху част от нея. 
„Актуализацията на дянковския бюджет е неизбежна и няма алтернатива. Многократно определяхме бюджета като 
предизборен, планиран до средата на годината”, мотивира необходимостта от прекрояване на основната сметка на 
държавата лидерът на КТ „Подкрепа” Константин Тренчев. „Този бюджет не може да бъде изпълнен поради силно 
надценена приходна част и прогнозиран ръст на брутния вътрешен продукт, който няма да се случи”, не спести критики 
към заложените от финансист №1 в кабинета на ГЕРБ Симеон Дянков параметри и председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. 
Тристранката се събра в пълен състав за първи път от май 
Тогава работодателите я напуснаха заради отменената наскоро законова поправка „Янев”, според която и те като 
властта трябваше да декларират имането си публично. 
Финансовият министър Петър Чобанов защити актуализацията, като посочи, че ако тя не се състои, кабинетът ще трябва 
да продължи фискалната политика на ГЕРБ. „Политиката досега беше на ограничаване на разходите, което влияе 
негативно върху икономиката поради допълнително свиване на потреблението и негативно влияние на и без това 
ниския икономически растеж”, обясни държавният ковчежник. По думите му без актуализацията държавата няма да 
може да се разплаща с бизнеса и да му възстанови ДДС. Освен това изготвянето на бюджета за следващата година щяло 
да блокира и да затрудни плащането на дълга през първото тримесечие на 2014 г. Чобанов бе категоричен, че мотивите 
на президента Росен Плевнелиев за ветото са политически. Според министъра няма как да се наложи частично вето, 
защото числата са свързани и не могат да се изпълняват поотделно. Ден преди извънредното заседание на депутатите 
заради ветото премиерът Пламен Орешарски пък изрази при посещението си в Троянския манастир надежда, че те ще 
го преодолеят, защото нямало сериозни аргументи за налагането му. „Виждаме в аргументите, прокрадват се и между 
становищата на президента, респективно и експертите, които са му готвили това становище, или учудващо непознаване 
на бюджетна материя, или умишлено манипулиране”, констатира министър-председателят. „Преводът на думата вето от 
латински е „забранявам”. Сега усещането е, че вместо „власт власт да спира” е „власт опозиция подпира”, анализира 
действията на Плевнелиев и социалният министър Хасан Адемов. По повод критиките, че с актуализацията са увеличени 
непредвидените разходи, той припомни, че при прекрояването на бюджета през 
2010 г. средствата по това перо са нараснали 14 пъти 
– от 87 млн. лв. на 1,2 млрд. лв. 
Единствено от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), управлявана от Огнян Донев и 
близка до олигархичния кръг на Иво Прокопиев, не подкрепиха актуализацията. Мотивите им бяха, че не е имало 
прозрачност в предложените допълнителни разходи и е липсвал предварителен дебат. 
 
dnevnik.bg 
 
√ Социалните партньори подкрепиха актуализацията на бюджета 
 
Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) постигна съгласие за подкрепа на актуализацията на бюджета, 
съощи агенция "Фокус". 
По думите на вицепремиера и председател на заседанието Зинаида Златанова, единствено от Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България (КРИБ) са изразили резерви към актуализация. Причината е същата, заради 
която президентът наложи вето на закона - липса на яснота за разходите на предвидените средства.  
Същата позиция изказаха през седмицата и други социални партньори като синдиката КТ "Подкрепа" и Българската 
стопанска камара. Днес президентът на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев заяви "Не желаем да обсъждаме ветото на 
президента. Държавата стремглаво се спуска по нанадолнището". 
"Позицията на АИКБ за бюджета за 2013 година не се е променила от ноември миналата година. Още тогава казахме, че 
този бюджет в този си вид не може да бъде изпълнен, поради силно надценена приходна част поради прогнозиран ръст 
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на БВП, който няма да се случи", коментира и Васил Велев днес след заседанието на Тристранния съвет. "Ние нямаме 
никакво съмнение, че новият дълг до 1 милиард лева е необходим, за да попълни изтънелия фискален резерв", допълни 
той. 
Финансовият министър Петър Чобанов коментира, че се търсят начини за събиране на 450 млн. лв. неплатено от 
фирмите към държавата ДДС. "Причината за това несъбрано ДДС са пропуски в събираемостта. Това е процес, при който 
сумите са надлежно декларирани, но съответните фирми не са могли да ги платят. Работи се много активно по този 
въпрос. Провеждат се разговори с длъжниците, изследват се причините това да се случи и възможностите в ускорени 
срокове тези пари да бъдат събрани. Някои суми в последните седмици вече събрахме", обясни Чобанов.   
Заседанието на Тристранката, което беше първото от април насам, продължи повече от два часа. Председателят 
Зинаида Златанова, коментира: "Всички партньори сме много доволни от това, че най-накрая социалният диалог е 
възстановен. Аз много благодаря на партньорите за това, че се отзоваха в почивния месец август да обсъдим 
актуализацията на бюджета".  
Следващото заседание на НСТС ще бъде в началото на септември, когато ще бъдат обсъдени втора и трета точка от 
днешния дневен ред, до които социалните партньори така и не стигнали - актуализираната стратегия по заетостта 2013-
2020 г. и наредбата за условията, по които се командироват служители в рамките на Европейския съюз. 
 
Вестник Дума 
 
√ Всички без КРИБ са за актуализацията 
 
Единствено Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България е изразила резерви към актуализацията на 
бюджета по време на обсъждането на заседанието на Тристранния съвет вчера. Причината е същата, заради която 
президентът наложи вето на закона - "липса на яснота за разходите на предвидените средства". Всички останали 
участници в близо двучасовото заседание, първото от април насам, подкрепиха актуализацията. "Благодаря на 
социалните партньори за това, че отнеха един от аргументите на президента в неговото вето. Той беше заявил, че 
актуализацията на бюджета не е обсъдена в НСТС, не е имало публичност", каза социалният министър Хасан Адемов.  
Васил Велев от АИКБ заяви, че новият дълг до 1 млрд. лв. е необходим, за да попълни изтънелия фискален резерв. "Да 
се надяваме, че няма да се наложи и втора актуализация на бюджета, тъй като се изказаха обосновани съмнения, че и 
тези пари, които ще се вземат, може да не стигнат", заяви  президентът на КТ "Подкрепа" д-р Константин Тренчев. 
 
investor.bg 
 
√ Васил Велев: Бюджетът за тази година е планиран много оптимистично 
 
Бюджетът за тази година е планиран много оптимистично и несъмнено се нуждае от актуализация, но дори и 
заложеното в нея е трудно изпълнимо, каза в сутрешния блок на телевизия Bulgaria On Air председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев минути преди днешното заседание 
на Националния съвет за тристранно сътрудничество. 
Препоръките, които днес ще направят представителите на бизнеса, са дефицитът да не надвишава 2% от БВП, както и да 
бъдат намалени парите за администрацията и сферата на сигурността, което ще направи възможно плащането на повече 
социални разходи. Какви още са препоръките на бизнеса към параметрите на бюджет 2013, чуйте във видео файла. 
 
dariknews.bg 
 
√ Постигнаха съгласие в тристранката за актуализацията на бюджета 
 
Националният съвет за тристранно сътрудничество постигна съгласие за подкрепа на актуализацията на бюджета. 
Единстено Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България се обяви против актуализацията на 
бюджета. Бизнесът настоява за по-ясно разписване на неотложните разходи в държавния бюджет, стана ясно на 
заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Социалните партньори се събират за първи път от 
месеци, за да обсъждат актуализацията на бюджета, на която президентът Росен Плевнелиев наложи вето миналата 
седмица. 
Актуализацията е необходима, но дано не се наложи второ прекрояване на бюджета, коментира лидерът на КТ 
„Подкрепа" Константин Тренчев. „Две организации категорично останаха на позициите си: ние за това, че по голямо 
недоразумение от Дянков не е имало; КРИБ - че по-велик човек не е имало. Какво да се прави, всеки си вярва в някакъв 
господ. Имахме някои възражения и уточнения по това как да се разпределят средствата, които ще бъдат придобити 
чрез актуализацията. Да се надяваме, че няма да се наложи и втора, тъй като се изказаха обосновани съмнения, че и 
тези пари, които ще се вземат, може да не стигнат", каза Тренчев. 
От КРИБ са против актуализацията на бюджета, защото аргументите на правителството не са достатъчно ясни, както и 
липсват точни статистики колко точно трябва да бъде върнатото ДДС. Във връзка със събирането на данък добавена 
стойност след заседанието на Съвета за тристранно сътрудничество министърът на финансите Петър Чобанов каза, че се 
търсят начини за събиране на 450 млн. лв. неплатено от фирмите към държавата ДДС. 
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„Причината е най-вече в пропуски в събираемостта на практика. Превеждат се разговори с длъжниците и възможностите 
в ускорени срокове тези пари да бъдат събрани, тъй като ще спомогнат за изпълнение на напрегнатите фискални цели, 
които си поставяме и след актуализацията. Някои суми вече събрахме през последните две-три седмици", каза Чобанов 
и изрази надежда този процес да продължи. 
Има нужда от актуализация на държавния бюджет, обясни председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България Васил Велев. Този бюджет в този му вид не може да бъде изпълнен поради силно надценена приходна част, 
поради прогнозиран ръст на БВП, който няма да се случи, каза Велев. Въпреки подкрепата за актуализация бизнеса 
поиска по-ясно разписване на неотложните разходи в държавния бюджет. 
 
infostock.bg 
 
√ Бизнесът поиска по-голяма прозрачност в актуалзирания Бюджет 2013 
 
Социалните партньори подкрепиха актуализацията на бюджета на заседанието на Националния съвет за тристранно 
сътрудничество (НСТС), който възстанови своята работа след четиримесечен отказ на работодателите да участват в него. 
Против актуализацията се обявиха единствено от КРИБ. 
Днешното заседание започна с изразена от работодателите подкрепа на тезата от ветото на президента Росен 
Плевнелиев, че неотложните и непредвидени разходи трябва да бъдат разписани по-ясно, но в същото време подкрепят 
актуализацията на Бюджет 2013. 
Синдикатите също подкрепиха актуализацията, но според тях социалните разходи в нея дори били малко. 
Финансовият министър не прие обвиненията, че предвиденото увеличение на разходите ще стане по непрозрачен начин 
и отново подчерта, че без актуализацията държавата няма да може да бъде коректен платец към бизнеса. Вероятно е да 
се повтори ситуацията през 2009 г., когато държавата не се разплати с бизнеса", обясни министър Чобанов. 
„Промените в бюджета са обсъждани от представители на правителството с работодатели и синдикати в неформални 
срещи", подчерта социалният министър Хасан Адемов. 
Зам.-председателят на Българската стопанска камара (БСК) Димитър Бранков каза, че организацията, който той 
представлява, подкрепя необходимостта от актуализация на бюджета. "Съгласни сме дори да има по-голям дефицит, но 
само срещу ясно разписани реформи по отделните сектори. Дефицит - да, но срещу реформи. Нужен е дебат за 
реформите", заяви Бранков. 
т Българската търговско-промишлена палата (БТПП) посочиха, че има статистически данни за по-бавните темпове за 
изпълнение на приходната част и подкрепят голяма част от мерките на новото правителство като например разплащане 
на просрочените задължения с бизнеса. 
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) подчерта, че има нови данни за забавяне на икономиката 
през второто тримесечие и така планираните, актуализирани приходи е трудно да бъдат изпълнени. "Има повишена 
обществена чувствителност на тема прозрачност. Не е ли по-добре неотложните и непредвидени разходи да бъдат в 
голямата си част разписани по-ясно", посочи председателят на АИКБ. 
Той припомни, че преди повече от три години тристранният съвет предложи, а правителството прие 60 антикризисни 
мерки и една от тях беше държавата да поддържа регистър на задълженията си към бизнеса - по ДДС и по неизплатени 
обществени поръчки. 
От КРИБ също заявиха, че е необходима по-голяма яснота за това на кой бизнес и как ще се разплаща държавата. Според 
организацията е важна информираността и прозрачността. 
"Актуализацията на дянковския бюджет е неизбежна и няма алтернатива. Многократно определяхме бюджета като 
предизборен, планиран до средата на годината. Отсъстваха адекватни политики за здравеопазването, майчинството, 
науката", заяви лидерът на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев. Той настоява да се увеличи минималният размер за 
обезщетение за безработица - да е 60% от минималната работна заплата, която сега е 310 лв. По думите на синдикалния 
лидер сегашният минимален месечен размер на обезщетението е с около 100 лева по-малко от определената от 
правителството линия на бедност 247 лв. 
„Ние подкрепихме увеличаването на минималната работна заплата от 1 януари 2013 г. от 290 на 310 лв., но настояхме в 
средата на годината за ново етапно увеличаване от 310 на 330 лв., което считаме, че е реалистично да стане от началото 
на октомври и което ще намали значително броя на т.н. работещи бедни", посочи Тренчев. 
Ася Гонева от КНСБ обяви, че синдикатът не е удовлетворен от социалната част в актуализацията. "Ще продължаваме да 
настояваме за увеличение на минималната работна заплата от октомври, защото мандатоносителят БСП пое такъв 
ангажимент", заяви Гонева и посочи, че са нужни около 9 млн. лв. като допълнителни усилия за пазара на труда. 
„Има кървящи рани, за които бюджетът не бива да си затваря очите, тъй като те ще продължат да загниват. Говорим за 
държавната подкрепа, свързана с дълговете на НЕК и БДЖ. КНСБ многократно поставя този въпрос. Смятаме, че НЕК 
няма никаква вина за това състояние и държавата трябва да обърне внимание", каза представителят на КНСБ. 
Гонева отбеляза и друг проблем, който е свързан със задължителните застраховки живот за някои професии, които 
обаче не се правят от работодателите. „Десетки хиляди застраховки живот не са влезли в сила. Не може бизнесът сам да 
решава дали да изпълнява законите или не", аргументира се Ася Гонева. 
Промените в бюджета, на които президентът Росен Плевнелиев наложи вето миналата седмица, ще бъдат обсъдени по-
късно в Бюджетна комисия на Народното събрание, а утре ще бъдат гледани и в зала от депутатите. 
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profit.bg 
 
√ Бизнесът и синдикатите подкрепиха актуализацията на бюджета 
 
Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС)реши да подкрепи актуализацията на бюджета. След 4-
месечно прекъсване Националният съвет за тристранно сътрудничество за първи път(НСТС), за да обсъди промените в 
бюджета, преди да бъде прегласуван в НС след ветото на президента. Заседанието продължи 2 часа и се ръководи от 
вицепремиера Зинеида Златанова. И синдикатите, и работодателите са недоволни от актуализацията на бюджета, но 
признаха, че трябва да бъде гласувана, за да не се блокира държавата. Ася Гонева от КНСБ обясни, че не ги 
удовлетворява социалната част на актуализацията на бюджета. Синдикатът ще продължава да настоява за увеличен ие 
на минималната работна заплата от октомври, държавна подкрепа, свързана с дълговете на НЕК и БДЖ и 
задължителните застраховки живот за някои професии, които обаче не се правят от работодателите. Президентът на КТ 
„Подкрепа” Константин Тренчев каза, че още преди приемането на бюджета е предупредил, че ще се наложи 
актуализация. "Многократно определяхме бюджета като предизборен, планиран до средата на годината. Отсъстваха 
адекватни политики за здравеопазването, майчинството, науката”, каза той „Актуализацията на бюджета е неизбежна и 
няма алтернатива“, коментира Васил Велев от АИКБ. Той обаче попита Министерството на финансите не е ли по-добре 
да се разпишат по-подробно неотложните и непредвидените разходи или поне тези, които са ясни към момента. "Преди 
повече от три години НСТС прие 60 антикризисни мерки и една от тях беше държавата да въведе регистър на 
задълженията си към бизнеса", напомни Велев и поиска, макар и със закъснение от три години да се създаде този 
регистър. Димитър Бранков от БСК заяви, че са готови да подкрепят взимането на допълнителен дълг само срещу 
конкретни реформи, както и че са съгласни с увеличаването на дефицита, но само срещу реформи. 
 
economy.bg 
 
√ Синдикати и работодатели подкрепиха актуализацията на бюджета 
 
Националният съвет за тристранно сътрудничество /НСТС/ постигна съгласие за подкрепа на актуализацията на Бюджет 
2013. Единствено от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ изразиха резерви към 
актуализацията заради липсата на яснота в разходната част. 
След двучасово заседание работодатели и синдикати имат забележки към проекта, но се обединиха около тезата, че 
актуализирането е неизбежно и без него държавата ще спре да функционира. 
От синдикатите не са удовлетворени от социалната част. Те ще продължават да настояват за увеличаване на 
минималната заплата от октомври, държавна подкрепа, свързана с дълговете на НЕК и БДЖ, както и задължителни 
застраховки живот в някои сектори. Сред исканията са и минималното обезщетение за безработица да е 60% от 
минималната работна заплата. 
Работодателите предложиха да се разпишат по-подробно неотложните и непредвидените разходи или поне тези, които 
са ясни към момента. От Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ поискаха държавата да въведе 
регистър на задълженията си към фирмите. От Българската стопанска камара /БСК/ подчертаха, че са склонни да 
подкрепят допълнителен дълг и дефицит, но само срещу конкретни реформи. 
Според финансовия министър Петър Чобанов частично вето не може да има, тъй като текстовете са свързани. 
Социалният министър Хасан Адемов подчерта, че социалният пакет не е за допълнителни плащания, а за вече разчетени 
плащания, които няма откъде да се финансират. 
 
pariteni.bg 
 
√ Допълнителните харчове разделиха тристранката 
 
Социалните партньори подкрепиха необходимостта от актуализация на бюджета вчера след над два часа дебати в 
Националния съвет за тристранно сътрудничество, но демонстрираха различие относно разпределението на средствата 
по отделните мерки. 
Единствено КРИБ, която се смята за бизнес организацията на ГЕРБ, се обяви против, защото актуализацията не била 
обсъдена публично и е непрозрачна. Нямало график кога и как ще се разплаща държавата с бизнеса, а даваната 
статистика за дефицити, излишъци, невърнат ДДС, дългове на държавата и т.н. била много разнопосочна. 
При дебатите вчера за пореден път стана ясно, че бизнесът и синдикатите няма да изгладят позициите си по 
съществени въпроси, като минималната заплата и допълнителните социални плащания, за които пак ще трябва да се 
вземат политически решения.  
Синдикатите продължиха да настояват за коледни добавки за пенсионерите, допълнителна подкрепа на безработните 
с минимално обезщетение, които са над половината от всички, увеличение на минималната заплата още от октомври. 
Бизнесът настоява, че парите трябва да отидат за развитие на икономиката и повече работни места. Според 
председателя на АИКБ Васил Велев при дефлация има минимален ръст на икономиката и няма икономически аргументи 
за нов ръст на минималната заплата. Той поиска също да бъдат по-прозрачно разписани поне част от нещата, за които 
ще бъдат изхарчени допълнителните над 270 млн. лв. за непредвидени разходи. 
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Социалният министър Хасан Адемов на практика подкрепи работодателите, като обяви, че от 196 000 работещи на 
минимална заплата 160 000 са в частния сектор и трябва да се внимава с тази мярка да не влоши ситуацията на пазара 
на труда в регионите с висока безработица. Той подчерта, че допълнителните средства за социални дейности от 41 млн. 
лв. са за дофинансиране на законово регламентирани плащания на държавата, които не са били разчетени правилно. 
 
novinite.bg 
 
√ Бизнесът за бюджета: Яснота за неотложните разходи и дебат за реформи 
 
Бизнесът иска по-ясно разписване в бюджета на средствата за неотложни и непредвидени разходи и дебат 
за реформите по отделните сектори. Това стана ясно на заседанието на Националния съвет за тристранно 
сътрудничество (НСТС) днес. По предложение на водещия заседанието - вицепремиерът и министър на правосъдието 
Зинаида Златанова и със съгласието на участниците, дебатите бяха открити за журналисти, предаде агенция Фокус. 
„Има нови данни за забавяне на икономиката през второто тримесечие. Има отрицателен тренд. И така планираните, 
актуализирани приходи е трудно да бъдат изпълнени”, заяви Васил Велев от Асоциацията ивзуднлиабвия капитал в 
България. „Има повишена обществена чувствителност на тема прозрачност. Не е ли по-добре неотложните и 
непредвидени разходи да бъдат в голямата си част разписани по-ясно. 85,6 млн. лв. за компенсиране на зелената 
енергия. Те биха могли да бъдат отделени в отделно перо”, заяви той. 
„Преди повече от три години тристранният съвет предложи, а правителството прие 60 антикризисни мерки, една от тях 
беше държавата да поддържа регистър на задълженията си към бизнеса – по ДДС и по неизплатени обществени 
поръчки”, припомни Велев.  
От КРИБ също подчертаха, че е необходима по-голяма яснота за това на кой бизнес и как ще се разплаща държавата. 
Според организацията е важна информираността и прозрачността. Необходимо е да има официална статистика за 
дължимото ДДС, смятат от КРИБ.  
Подкрепяме необходимостта от актуализация на бюджета, заяви Димитър Бранков, зам.-председател на БСК. Бранков 
отбеляза, че са съгласни дори да има по-голям дефицит, но само срещу ясно разписаниреформи по отделните сектори. 
„Дефицит – да, но срещу реформи. Нужен е дебат за реформите”, заяви той. Актуализацията ще осигури допълнително 
фискално пространство за покриване на разходи в пенсионната система, смята Бранков.  
От БТПП заявиха, че подкрепят оптимизирането на разходите на ведомствата, запазване на фискалната стабилност. „Има 
вече статистически данни за по-бавните темпове за изпълнение на приходната част. Голяма част от мерките на новото 
правителство подкрепяме – разплащане на просрочените задължения с бизнеса. Не подкрепяме идеята за увеличаване 
на минималната работна заплата”, заявиха от палатата. Те призоваха да се даде възможност на правителството да 
реализира своята управленска програма. 
 
√ Тристранката подкрепи актуализацията на бюджета 
 
На първото си заседание от близо четири месеца насам Националният съвет за тристранно сътрудничество изрази 
подкрепата си за актуализацията на бюджета, предаде БГНЕС. След продължилото повече от два часа заседание на 
тристранния съвет вицепремиерът Зинаида Златанова, която председателства съвета коментира : "Всички партньори сме 
много доволни от това, че най-накрая социалният диалог е възстановен. Аз много благодаря на партньорите за това, че 
се отзоваха в почивния месец август да обсъдимактуализацията на бюджета. 
Това е един отговорен подход, за който аз много благодаря. Общо е мнението, че наистина беше крайно време да се 
възстанови диалогът със социалните партньори". Надявам се утре в парламента при гласуването на ветото 
върху актуализацията на бюджета, депутатите да вземат отговорно решение, каза още Златанова. 
Финансовият министър Петър Чобанов обясни след заседанието, че се търсят начини за събиране на 450 млн. лв. 
неплатено от фирмите към държавата ДДС. "Причината за това несъбрано ДДС са пропуски в събираемостта. Това е 
процес, при който сумите са надлежно декларирани, но съответните фирми не са могли да ги платят. Работи се много 
активно по този въпрос. Провеждат се разговори с длъжниците, изследват се причините това да се случи и 
възможностите в ускорени срокове тези пари да бъдат събрани. Някои суми в последните седмици вече събрахме", 
обясни той. 
"По отношение на някои допълнителни искания за социални плащания ще бъдат търсени резерви, но всичко зависи от 
самото изпълнение на приходите и успехите ни по оптимизация на разходите", каза още финансовият министър. 
"Позицията на АИКБ за бюджета за 2013 година не се е променила от ноември миналата година. Още тогава казахме, че 
този бюджет в този си вид не може да бъде изпълнен, поради силно надценена приходна част поради прогнозиран ръст 
на БВП, който няма да се случи. Относно приходите ние категорично смятаме, че заложеният нов техен по-малък размер 
е също трудно постижим и ще изисква много напрегната работа в приходните администрации, която не трябва да 
доведе до тормоз върху компаниите. 
Относно увеличението на разходите, те се увеличават само с 385 милиона лева и нашата препоръка е те да бъдат 
разписани по-ясно, за да отговори актуализацията на обществените очаквания за повече прозрачност", коментира след 
заседанието Васил Велев от АИКБ. Ние нямаме никакво съмнение, че новият дълг до 1 милиард лева е необходим, за да 
попълни изтънелия фискален резерв, подчерта Велев. АИКБ подкрепя увеличението на парите за ваучери, но 
препоръчва да се ускоряват реформите, особено административната реформа и реформата в сферата на сигурността. 
По време на НСТС се размениха няколко думи, че в някои сектори нещата са много тежки и може да се обърка 
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ситуацията, но да се надяваме, че това, което сме казали правителството ще го вземе предвид и ще си даде сметка 
колко полезни са консултации и да се надяваме за в бъдеще да не се стига до прекратяване на тристранния диалог, 
заяви президентът на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев. 
Следващото заседание на НСТС ще бъде в началото на септември, когато ще бъдат обсъдени актуализираната стратегия 
по заетостта 2013-2020 г. и Наредбата за условията, по които страните следва да постигат съгласие при командироване 
на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги в друга страна-членка на ЕС, които отпаднаха от дневния 
ред на днешното заседание на НСТС. 
 
temadaily.bg 
 
√ НСТС подкрепи актуализацията 
 
На първото си заседание от близо четири месеца насам Националният съвет за тристранно сътрудничество изрази 
подкрепата си за актуализацията на бюджета. След продължилото повече от два часа заседание вицепремиерът 
Зинаида Златанова, която председателства съвета, коментира : "Всички партньори сме много доволни от това, че най-
накрая социалният диалог е възстановен. Аз много благодаря на партньорите за това, че се отзоваха в почивния месец 
август да обсъдим актуализацията на бюджета.Това е един отговорен подход, за който аз много благодаря. Общо е 
мнението, че наистина беше крайно време да се възстанови диалогът със социалните партньори". Надявам се утре в 
парламента, при гласуването на ветото върху актуализацията на бюджета, депутатите да вземат отговорно решение, каза 
още Златанова. 
Финансовият министър Петър Чобанов обясни след заседанието, че се търсят начини за събиране на 450 млн. лв. 
неплатено от фирмите към държавата ДДС. "Причината за това несъбрано ДДС са пропуски в събираемостта. Това е 
процес, при който сумите са надлежно декларирани, но съответните фирми не са могли да ги платят. Работи се много 
активно по този въпрос. Провеждат се разговори с длъжниците, изследват се причините това да се случи и 
възможностите в ускорени срокове тези пари да бъдат събрани. Някои суми в последните седмици вече събрахме", 
обясни той. 
"По отношение на някои допълнителни искания за социални плащания ще бъдат търсени резерви, но всичко зависи от 
самото изпълнение на приходите и успехите ни по оптимизация на разходите", каза още финансовият министър. 
"Позицията на АИКБ за бюджета за 2013 година не се е променила от ноември миналата година. Още тогава казахме, 
че този бюджет в този си вид не може да бъде изпълнен, поради силно надценената приходна част поради прогнозиран 
ръст на БВП, който няма да се случи. Относно приходите ние категорично смятаме, че заложеният нов техен по-малък 
размер е също трудно постижим и ще изисква много напрегната работа в приходните администрации, която не трябва 
да доведе до тормоз върху компаниите.Относно увеличението на разходите, те се увеличават само с 385 милиона лева и 
нашата препоръка е те да бъдат разписани по-ясно, за да отговори актуализацията на обществените очаквания за повече 
прозрачност", коментира след заседанието Васил Велев от АИКБ. Ние нямаме никакво съмнение, че новият дълг до 1 
милиард лева е необходим, за да попълни изтънелия фискален резерв, подчерта Велев. АИКБ подкрепя увеличението на 
парите за ваучери, но препоръчва да се ускоряват реформите, особено административната реформа и реформата в 
сферата на сигурността. 
"По време на НСТС се размениха няколко думи, че в някои сектори нещата са много тежки и може да се обърка 
ситуацията, но да се надяваме, че това, което сме казали, правителството ще го вземе предвид и ще си даде сметка 
колко полезни са консултациите и да се надяваме за в бъдеще да не се стига до прекратяване на тристранния диалог", 
заяви президентът на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев. 
Следващото заседание на НСТС ще бъде в началото на септември, когато ще бъдат обсъдени актуализираната стратегия 
по заетостта 2013-2020 г. и Наредбата за условията, по които страните следва да постигат съгласие при командироване 
на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги в друга страна-членка на ЕС, които отпаднаха от дневния 
ред на днешното заседание на НСТС. 
 
vesti.bg 
 
√ Социалните партньори без КРИБ подкрепиха актуализацията на бюджета 
 
Участниците в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) подкрепят актуализацията на бюджета, с 
изключение на работодателската организация КРИБ. 
На първото си заседание от близо четири месеца насам Националният съвет за тристранно сътрудничество изрази 
подкрепа за актуализацията на бюджета. 
След продължилото повече от два часа заседанието на НСТС Зинаида Златанова, която председателства съвета 
коментира : "Всички партньори сме много доволни от това, че 
най-накрая социалният диалог е възстановен. 
Аз много благодаря на партньорите за това, че се отзоваха в почивния месец август да обсъдим актуализацията на 
бюджета. Това е един отговорен подход, за който аз много благодаря. Общо е мнението, че наистина беше крайно 
време да се възстанови диалогът със социалните партньори". 
Надявам се утре в парламента при гласуването на ветото върху актуализацията на бюджета, депутатите да вземат 
отговорно решение, каза още Златанова.  
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Сега усещането е, че вместо власт, власт да спира, власт опозиция подпира, 
заяви социалният министър Хасан Адемов. Той изнесе конкретни факти във връзка с актуализацията на бюджета през 
2010 г., когато президентът Росен Плевнелиев беше министър в кабинета "Борисов". Тогава средствата за неотложни и 
непредвидени разходи са увеличени 14 пъти и от 87 млн. лв. те са станали над 1,230 млрд. лева, заяви Адемов. 
Той обясни, че в актуализацията на бюджета не са предвидени допълнителни пари за допълнителни социални 
плащания, а са предвидени пари за социални плащания, гарантирани със закон. 
Финансовият министър Петър Чобанов обясни след заседанието, че се 
търсят начини за събиране на 450 млн. лв. неплатено от фирмите към държавата ДДС. 
"Причината за това несъбрано ДДС са пропуски в събираемостта. Това е процес, при който сумите са надлежно 
декларирани, но съответните фирми не са могли да ги платят... Провеждат се разговори с длъжниците, изследват се 
причините това да се случи и възможностите в ускорени срокове тези пари да бъдат събрани. Някои суми в последните 
седмици вече събрахме", обясни той. 
"По отношение на някои допълнителни искания за социални плащания ще бъдат търсени резерви, но всичко зависи от 
самото изпълнение на приходите и успехите ни по оптимизация на разходите", каза още финансовият министър. 
"Съкращаването на разходите е в ход. От справката за просрочените задължения на министерства и ведомства е ясно, че 
министерствата на отбраната, външните работи, правосъдието са генерирали най-големи просрочия", напомни Чобанов. 
Исканията от министерствата за допълнителни разходи до края на годината са за общо 513 млн. лв., но разполагаме 
само със 160 млн. лв. като ресурс за осъществяване на такива разходи. Продължава процесът за оптимизиране на 
разходите в министерствата. Тези разходи, които могат да се спестят, ще се спестят, подчерта той. Финансовият 
министър обеща периодично да се публикуват анализи за просроченото ДДС. 
"Позицията на АИКБ за бюджета за 2013 г. не се е променила от ноември миналата година. Още тогава казахме, че този 
бюджет 
в този си вид не може да бъде изпълнен, поради силно надценена приходна част 
поради прогнозиран ръст на БВП, който няма да се случи. Относно приходите ние категорично смятаме, че заложеният 
нов техен по-малък размер е също трудно постижим и ще изисква много напрегната работа в приходните 
администрации, която не трябва да доведе до тормоз върху компаниите. Относно увеличението на разходите, те се 
увеличават само с 385 млн. лв. и нашата препоръка е те да бъдат разписани по-ясно, за да отговори актуализацията на 
обществените очаквания за повече прозрачност", коментира след заседанието Васил Велев от АИКБ. 
Ние нямаме никакво съмнение, че 
новият дълг до 1 млрд. лв. е необходим, за да попълни изтънелия фискален резерв, 
подчерта Велев. АИКБ подкрепя увеличението на парите за ваучери, но препоръчва да се ускоряват реформите, особено 
административната реформа и реформата в сферата на сигурността. 
"По време на НСТС се размениха няколко думи, че в някои сектори нещата са много тежки и може да се обърка 
ситуацията, но да се надяваме, че това, което сме казали правителството ще го вземе предвид и ще си даде сметка 
колко полезни са консултации и да се надяваме за в бъдеще да не се стига до прекратяване на тристранния диалог", 
заяви президентът на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев. 
Следващото заседание на НСТС ще бъде в началото на септември, когато ще бъдат обсъдени актуализираната стратегия 
по заетостта 2013-2020 г. и Наредбата за условията, по които страните следва да постигат съгласие при командироване 
на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги в друга страна-членка на ЕС, които отпаднаха от дневния 
ред на днешното заседание на НСТС. 
 
news.ibox.bg 
 
√ Бизнес и синдикати със зелена светлина за новия бюджет 
 
Актуализацията е нужна и навременна. Около тази позиция се обединиха участниците в Тристранката, събрала се за 
пърпви път от4 месеца, ръководена от вицепремиера Златанова, с участието на министрите Чобанов и Адемов. 
Този акт на правителството беше подкрепен от всички представители на бизнеса. Известни резерви имаха само хората 
от КРИБ. 
По време на продължилото почти два часа и половина открито за медиите заседание бизнесът поиска по-ясно 
разписване в бюджета на средствата за неотложни и непредвидени разходи. 
Припомняме, по-късно днес бюджетната комисия в НС ще обсъди президентското вето, а утре парламентът се събира на 
извънредно заседание. 
Именно от КРИБ изтъкнаха, че е необходима по-голяма яснота за това на кой бизнес и как ще се разплаща 
държавата.Според организацията важна е информираността и прозрачността. Необходимо е да има официална 
статистика за дължимото ДДС. 
Васил Велев от АИКБ използва възможността да алармира, чеима нови данни за забавяне на икономиката през второто 
тримесечие. 
Има отрицателен тренд. И така планираните, актуализирани приходи е трудно да бъдат изпълнени, заяви той и добави, 
че има повишена обществена чувствителност на тема прозрачност. 
Не е ли по-добре неотложните и непредвидени разходи да бъдат в голямата си част разписани по-ясно, запита той и 
припомни, че преди 3 години Тристранният съвет е предложил, а правителството е приело 60 антикризисни мерки, една 

http://news.ibox.bg/news/id_1843254458
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от които е именно  държавата да поддържа регистър на задълженията си към бизнеса - по ДДС и по неизплатени 
обществени поръчки 
От БСК също дадоха зелена светлина на новия бюджет. Димитър Бранков отбеляза, че са съгласни дори да има по-
голям дефицит, но само срещу ясно разписани реформи по отделните сектори. Дефицит - да, но срещу реформи. Нужен 
е дебат за реформите, коментира зам.-шефът на БСК. 
От БТПП заявиха, че подкрепят оптимизирането на разходите на ведомствата, запазване на фискалната стабилност и 
призоваха да се даде възможност на правителството да реализира своята управленска програма. 
В КНСБ пък се оказаха неудовлетворени от социалната част на актуализацията на бюджета. От синдиката ще 
продължават да настояват за увеличение на минималната работна заплата от октомври, защото мандатоносителят БСП е 
поел такъв ангажимент. 
Има кървящи рани, за които бюджетът не бива да си затваря очите, тъй като те ще продължат да загниват. Говорим за 
държавната подкрепа, свързана с дълговете на НЕК и БДЖ. КНСБ многократно поставя този въпрос. Смятаме, че НЕК 
няма никаква вина за това състояние и държавата трябва да обърне внимание, посочи Ася Гонева от КНСБ. 
Според лидера на КТ „Подкрепа" Константин Тренчевактуализацията на дянковския бюджет е неизбежна и няма 
алтернатива. 
Многократно определяхме бюджета като предизборен, планиран до средата на годината. Отсъстваха адекватни 
политики за здравеопазването, майчинството, науката, припомни той. 
По думите му наложително е да се увеличи минималният размер за обезщетение за безработица и той да е 60% от 
минималната работна заплата, която сега е 310 лв. 
Ние подкрепихме увеличаването на минималната работна заплата от 1 януари 2013 г. от 290 на 310 лв., но настояхме в 
средата на годината за ново етапно увеличаване от 310 на 330 лв., което считаме, че е реалистично да стане от 
началото на октомври и което ще намали значително броя на т.нар. работещи бедни, посочи още Константин Тренчев. 
Не желаем да обсъждаме ветото на президента, заяви още той и подчерта, че държавата стремглаво се спуска по 
нанадолнището. 
По време на заседанието финансовият министър подчерта, че правителството не може да се съгласи с постановката 
„частично вето върху актуализацията", тъй като текстовете са свързани. „Не намира мотиви, които атакуват закона по 
същество - правно или конституционно", добави той. 
Социалният министър Хасан Адемов използва заседанието на Тристранката, за да разясни какво означава думата „вето". 
Преводът на думата вето от латински на български е „забранявам". Сега усещането е, че вместо „власт власт да спира" 
(фраза на президента Плевнелиев, б.р.) е „власт опозиция подпира", заяви Адемов по повод разделението на властите и 
ветото на президента. 
Министърът възропта срещу критиките на бившите управници по повод актуализацията на бюджета. 
Не съм съгласен с презумпцията за виновност, че това правителство ще изхарчи тези пари непрозрачно, заяви той по 
време на заседанието на Тристранния съвет, като обясни, ченяма как средствата да се изхарчат непрозрачно, защото 
има постановление на Министерски съвет, където надлежно ще са разписани. 
Той подчерта, че предвиденият в актуализацията на бюджета социален пакет не са пари за допълнителни социални 
разходи, а са средства по недостигащи пари за социални плащания, които са гарантирани със закон. 
Всички тези разходи са визирани в конкретните закони, поясни социалният министър. 
Той припомни и че при актуализацията на бюджета през 2010 г. средствата за неотложни и непредвидени разходи са 
увеличени 14 пъти - от 87 милиона лева на 1 230 000 000 лв. Така той отвърна на критиките за увеличение на 
непредвидените разходи. 
 
frognews.bg 
 
√ Чобанов: Без актуализация, социалните плащания са под риск 
 
Не можем да се съгласим с постановката - частично вето върху актуализацията на бюджета. Текстовете са свързани. Това 
заяви министърът на финансите Петър Чобанов на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество 
(НСТС). 
По повод мотивите на президента за налагане на вето върху актуализацията министърът заяви: „Не намираме мотиви, 
които атакуват по същество - правно или конституционно, това, което предлагаме като актуализацията на бюджета". 
„Приетата актуализация е свързана както с неблагоприятното развитие на макроикономическите индикатори, така и с 
рискове от неизпълнение на приходната част. Липсва гъвкавост в частта на разходи на бюджета", обясни Чобанов. Той 
допълни, че без актуализацията ще се продължи с фискалната политика, която се е водила в последните години, и която 
има процикличен характер. 
„В случай, че не бъдат одобрени допълнителните средства от 40 млн. лв., ще се постави под риск изпълнението на 
бюджета на МТСП.Средствата са предвидени за социалните плащания за най-уязвимите групи. Работниците и 
служителите няма да могат да получат ваучери за храна. Безработните от уязвимите групи няма да получат средства по 
програми за заетост. Без актуализацията държавата няма да може да се превърне в коректен платец към бизнеса. 
Вероятно е да се повтори ситуацията през 2009 г., когато държавата не се разплати с бизнеса", обясни Чобанов. 
От КРИБ са против актуализацията на бюджета, защото аргументите на правителството не са достатъчно ясни, както и 
липсват точни статистики колко точно трябва да бъде върнатото ДДС. На заседанието на Националния съвет за 
тристранно сътрудничество представителите на бизнеса поискаха по-ясно разписване в бюджета на средствата за 
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неотложни и непредвидени разходи.  
„Има нови данни за забавяне на икономиката през второто тримесечие. Има отрицателен тренд. И така планираните, 
актуализирани приходи е трудно да бъдат изпълнени”, заяви Васил Велев от АИКБ. „Има повишена обществена 
чувствителност на тема прозрачност. Не е ли по-добре неотложните и непредвидени разходи да бъдат в голямата си 
част разписани по-ясно. 85,6 млн. лв. за компенсиране на зелената енергия. Те биха могли да бъдат отделени в отделно 
перо”, заяви той.  
„Преди повече от три години тристранният съвет предложи, а правителството прие 60 антикризисни мерки, една от 
тях беше държавата да поддържа регистър на задълженията си към бизнеса – по ДДС и по неизплатени обществени 
поръчки”, припомни Велев.  
При актуализацията на бюджета през 2010 г. средствата за неотложни и непредвидени разходи са увеличени 14 
пъти – от 87 млн. лв. на 1 230 000 000 лв., заяви министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов по повод 
критиките за увеличение на непредвидените разходи. „Не съм съгласен с презумпцията за виновност – че това 
правителство ще изхарчи тези пари непрозрачно. Няма как да се изхарчат непрозрачно, защото има постановление на 
Министерски съвет, където надлежно ще са разписани”, обясни министърът.  
Той подчерта, че предвиденият в актуализацията на бюджета социален пакет не са пари за допълнителни социални 
разходи. Това са средства по недостигащи пари за социални плащания, които са гарантирани със закон. Всички тези 
разходи са визирани в конкретните закони, посочи Адемов.  
„Преводът на думата вето от латински на български е „забранявам”.Сега усещането е, че вместо „власт власт да спира” 
е „власт опозиция подпира”, заяви Хасан Адемов по повод разделението на властите и ветото на президента. 
 
lex.bg 
 
√ Чобанов: Без актуализацията на бюджета ще повторим ситуацията от 2009-а 
 
Без актуализацията на бюджета държавата няма да може отново да се превърне в коректен платец към бизнеса, може 
да се повтори ситуацията от 2009 година, когато държавата натрупа задължения към него. Това заяви финансовият 
министър Петър Чобанов по време на заседанието на НСТС, предаде БГНЕС. 
Ако не се приеме актуализацията на бюджета, няма да бъдат одобрени 40 милиона лева за социални плащания и ще се 
постави под риск изпълнението на бюджета на социалното министерство за 2013 година. Работниците и служителите 
няма да получат ваучери за храна в общ размер на 40 милиона лева, заяви Чобанов. 
Без актуализация на бюджета няма да е възможно връщането на просроченото ДДС, което натоварва бюджета с 
допълнителни разходи за лихви, допълни той. според него без актуализация се блокира бюджетната процедура за 2014 
и няма да могат да бъдат добре посочени фискалните цели или те няма да бъдат реалистични, добави финансовият 
министър. Без актуализация блокираме възможностите за диверсифициране на източниците на нов дълг, смята той. 
"В мотивите на президента за наложеното от него вето върху актуализацията на бюджета, не намираме такива, които 
атакуват по същество това, което предлагаме. Не може да се съгласим с постановката за частично вето. Частично вето 
върху бюджета няма, особено когато се засягат параграфите за приходи, разходи и дълг", коментира още финансовият 
министър. 
Социалните партньори все пак обсъдиха актуализацията на бюджета, въпреки че тя вече е била приета от ресорната 
комисия към Националния съвет за тристранно сътрудничество. Вчера на заседанието на комисията по бюджетна 
политика към НСТС е приета единодушно актуализацията на бюджета и не е задължително тя отново да се разглежда от 
социалните партньори, обясни в началото на заседанието вицепремиерът Зинаида Златанова, която председателства 
тристранката. Въпреки това социалните партньори счетоха за нужно за пореден път да представят позициите си по 
актуализацията и да зададат въпроси на финансовия министър. 
Васил Велев от АИКБ поиска да се разпишат по-добре неотложните и непредвидените разходи или поне тези, които са 
ясни към момента. "Преди повече от три години НСТС прие 60 антикризисни мерки и една от тях беше държавата да 
въведе регистър на задълженията си към бизнеса", напомни Велев и поиска, макар и със закъснение да се създаде този 
регистър. Готови сме да подкрепим взимането на допълнителен дълг само срещу конкретни реформи, съгласни сме с 
увеличаването на дефицита, но само срещу реформи, заяви от своя страна Димитър Бранков от БСК. 
Първото заседание на НСТС от четири месеца насам се провежда публично, като медиите нямат възможност да 
присъстват в залата, в която то се провежда, но наблюдават случващото се по време на заседанието на телевизор, 
поставен в кафенето на Министерски съвет. 
 
money.bg 
 
√ Актуализацията на бюджета получи подкрепата на бизнеса и синдикатите 
 
Актуализацията е нужна и навременна. Около тази позиция се обединиха участниците в Тристранката, събрала се за 
първи път от4 месеца, ръководена от вицепремиера Златанова, с участието на министрите Чобанов и Адемов, съобщава 
news.bg. 
Този акт на правителството беше подкрепен от всички представители на бизнеса. Известни резерви имаха само хората 
от КРИБ. 
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По време на продължилото почти два часа и половина открито за медиите заседание бизнесът поиска по-ясно 
разписване в бюджета на средствата за неотложни и непредвидени разходи. 
Припомняме, по-късно днес бюджетната комисия в НС ще обсъди президентското вето, а утре парламентът се събира на 
извънредно заседание. 
Именно от КРИБ изтъкнаха, че е необходима по-голяма яснота за това на кой бизнес и как ще се разплаща държавата. 
Според организацията важна е информираността и прозрачността. Необходимо е да има официална статистика за 
дължимото ДДС. 
Васил Велев от АИКБ използва възможността да алармира, че има нови данни за забавяне на икономиката през второто 
тримесечие: 
„Има отрицателен тренд. И така планираните, актуализирани приходи е трудно да бъдат изпълнени, заяви той и добави, 
че има повишена обществена чувствителност на тема прозрачност." 
Не е ли по-добре неотложните и непредвидени разходи да бъдат в голямата си част разписани по-ясно, запита той и 
припомни, че преди 3 години Тристранният съвет е предложил, а правителството е приело 60 антикризисни мерки, една 
от които е именно държавата да поддържа регистър на задълженията си към бизнеса - по ДДС и по неизплатени 
обществени поръчки 
От БСК също дадоха зелена светлина на новия бюджет. Димитър Бранков отбеляза, че са съгласни дори да има по-голям 
дефицит, но само срещу ясно разписани реформи по отделните сектори. Дефицит - да, но срещу реформи. Нужен е 
дебат за реформите, коментира зам.-шефът на БСК. 
От БТПП заявиха, че подкрепят оптимизирането на разходите на ведомствата, запазване на фискалната стабилност и 
призоваха да се даде възможност на правителството да реализира своята управленска програма. 
В КНСБ пък се оказаха неудовлетворени от социалната част на актуализацията на бюджета. От синдиката ще 
продължават да настояват за увеличение на минималната работна заплата от октомври, защото мандатоносителят БСП е 
поел такъв ангажимент. 
Има кървящи рани, за които бюджетът не бива да си затваря очите, тъй като те ще продължат да загниват. Говорим за 
държавната подкрепа, свързана с дълговете на НЕК и БДЖ. КНСБ многократно поставя този въпрос. Смятаме, че НЕК 
няма никаква вина за това състояние и държавата трябва да обърне внимание, посочи Ася Гонева от КНСБ. 
Според лидера на КТ „Подкрепа" Константин Тренчев актуализацията на дянковския бюджет е неизбежна и няма 
алтернатива. 
Многократно определяхме бюджета като предизборен, планиран до средата на годината. Отсъстваха адекватни 
политики за здравеопазването, майчинството, науката, припомни той. 
По думите му наложително е да се увеличи минималният размер за обезщетение за безработица и той да е 60% от 
минималната работна заплата, която сега е 310 лв. 
Ние подкрепихме увеличаването на минималната работна заплата от 1 януари 2013 г. от 290 на 310 лв., но настояхме в 
средата на годината за ново етапно увеличаване от 310 на 330 лв., което считаме, че е реалистично да стане от началото 
на октомври и което ще намали значително броя на т.нар. работещи бедни, посочи още Константин Тренчев. 
Не желаем да обсъждаме ветото на президента, заяви още той и подчерта, че държавата стремглаво се спуска по 
нанадолнището. 
По време на заседанието финансовият министър подчерта, че правителството не може да се съгласи с постановката 
„частично вето върху актуализацията", тъй като текстовете са свързани. „Не намира мотиви, които атакуват закона по 
същество - правно или конституционно", добави той. 
Социалният министър Хасан Адемов използва заседанието на Тристранката, за да разясни какво означава думата „вето". 
Преводът на думата вето от латински на български е „забранявам". Сега усещането е, че вместо „власт власт да спира" 
(фраза на президента Плевнелиев, б.р.) е „власт опозиция подпира", заяви Адемов по повод разделението на властите и 
ветото на президента. 
Министърът възропта срещу критиките на бившите управници по повод актуализацията на бюджета. 
Не съм съгласен с презумпцията за виновност, че това правителство ще изхарчи тези пари непрозрачно, заяви той по 
време на заседанието на Тристранния съвет, като обясни, че няма как средствата да се изхарчат непрозрачно, защото 
има постановление на Министерски съвет, където надлежно ще са разписани. 
Той подчерта, че предвиденият в актуализацията на бюджета социален пакет не са пари за допълнителни социални 
разходи, а са средства по недостигащи пари за социални плащания, които са гарантирани със закон. 
Всички тези разходи са визирани в конкретните закони, поясни социалният министър. 
Той припомни и че при актуализацията на бюджета през 2010 г. средствата за неотложни и непредвидени разходи са 
увеличени 14 пъти - от 87 милиона лева на 1 230 000 000 лв. Така той отвърна на критиките за увеличение на 
непредвидените разходи. 
 
cross.bg 
 
√ Бизнесът настоява за прозрачност при харчовете 
 
Представителите на бизнеса поискаха по-ясно разписване в бюджета на средствата за неотложни и непредвидени 
разходи.  
Има повишена обществена чувствителност на тема прозрачност. Не е ли по-добре неотложните и непредвидени разходи 
да бъдат в голямата си част разписани по-ясно. 85,6 млн. лв. за компенсиране на зелената енергия. Те биха могли да 
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бъдат отделени в отделно перо, заяви по време на заседанието на тристранката Васил Велев от АИКБ.  
Преди повече от три години тристранният съвет предложи, а правителството прие 60 антикризисни мерки, една от тях 
беше държавата да поддържа регистър на задълженията си към бизнеса - по ДДС и по неизплатени обществени 
поръчки, припомни Велев.  
От КРИБ също подчертаха, че е необходима по-голяма яснота за това на кой бизнес и как ще се разплаща държавата. 
Според организацията е важна информираността и прозрачността. Необходимо е да има официална статистика за 
дължимото ДДС, смятат от КРИБ. 
Подкрепяме необходимостта от актуализация на бюджета, заяви зам.-председателят на БСК Димитър Бранков. Той 
отбеляза, че са съгласни дори да има по-голям дефицит, но само срещу ясно разписани реформи по отделните сектори.  
Нужен е дебат за реформите, категоричен бе Бранков. 
От БТПП заявиха, че подкрепят оптимизирането на разходите на ведомствата.  
Има вече статистически данни за по-бавните темпове за изпълнение на приходната част. Голяма част от мерките на 
новото правителство подкрепяме - разплащане на просрочените задължения с бизнеса. Не подкрепяме обаче идеята за 
увеличаване на минималната работна заплата, заявиха от палатата. 
 
dnes.bg 
 
√ Ще се наложи ли втора редакция на Дянковия бюджет? 
 
Социалните партньори подкрепиха актуализацията на бюджета за 2013 година. Работодатели и синдикати обаче се 
усъмниха, че може да се наложи и втора редакция, защото парите, които ще се вземат, няма да стигнат и приходите 
няма да се съберат. 
На двучасовото заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество единствено от КРИБ изразиха резерви за 
необходимостта от актуализация на бюджета. С различни аргументи двата синдиката КНСБ и КТ „Подкрепа“ и останалите 
три работодателски организации в съвета – БСК, БТПП и АИКБ, застанаха зад редакцията на основния финансов закон. 
Представителите на управляващите – министрите Петър Чобанов и Хасан Адемов, отново защитиха предложенията на 
правителството.  
Заради пропуски в събираемостта държавата чака от бизнеса 450 млн. лева деклариран, но невнесен в хазната ДДС. 
Финансовият министър Петър Чобанов заяви, че се работи много активно по този въпрос,като се водят разговори с 
длъжниците и се търсят възможности в ускорени срокове парите да бъдат събрани. Някои суми вече събрахме в 
последните две-три седмици, уточни той. Въпросът е бил обсъждан и на съвещание на Националната агенция за 
приходите вчера. 
Чобанов каза още, че ще бъдат търсени резерви във връзка с допълнителни искания за социални плащания. Всичко 
зависи от изпълнението на приходите и от успехите ни по отношение на оптимизация на разходите, за което усилията ни 
продължават, декларира финансовият министър. 
Две организации категорично останаха на позициите си. КТ „Подкрепа“ затова, че по-голямо недоразумение от Дянков 
не е имало, КРИБ, че по-велик човек не е имало. Какво да се прави, всеки си вярва в някакъв Господ, обобщи 
президентът на синдиката Константин Тренчев. Да се надяваме, че няма да се наложи и втора актуализация, тъй като се 
изказаха обосновани съмнения, че и тези пари, които ще се вземат, може да не стигнат, допълни той. 
Тренчев се надява всички страни да осъзнаят необходимостта от диалог „като най-модерна комуникация“ между групи с 
различни интереси. КНСБ и КТ „Подкрепа“ не коментираха частичното президентско вето на промените в Закона за 
държавния бюджет с аргумента, че не се месят в политически спорове и че говорят за числа. 
Актуализацията на „Дянковския“ бюджет е необходима и неизбежна, и няма алтернатива, заяви по-рано на заседанието 
Тренчев. Синдикатите настояват за редакция, която да реши социалните проблеми и поискаха да има регистър какво 
дължи бизнесът на работещите. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев посочи, че бюджетът не може да бъде изпълнен в 
този вид поради силно надценена приходна част и прогнозиран ръст на БВП, който няма да се случи. 
„Смятаме, че и заложеният нов по-малък размер на приходите е също трудно постижим и ще изисква много напрегната 
работа в приходните администрации, която не трябва да доведе до административен произвол и до тормоз на 
компаниите и събиране на данък там, където може да се събере лесно, но не се дължи“, каза той. От Асоциацията на 
индустриалния капитал препоръчват разходите да бъдат разписани ясно, за да се отговори на обществените очаквания 
за прозрачност. Велев заяви, че новият дълг от 1 млрд. лева е необходим, за да попълни изтънелия фискален резерв. 
Според него трябва да се търсят реформи и да се съкращават административните разходи и разходите в сферата на 
сигурността. Работодателите се противопоставиха на нов ръст на минималната работна  заплата тази година, както искат 
синдикатите. Велев се аргументира с това, че в последните две години тя се е увеличила с 40%. 
Вицепремиерът Зинаида Златанова, която председателства заседанието на НСТС, изрази задоволство, че „най-накрая 
социалният диалог е възстановен“. Тя благодари на партньорите, че са се отзовали в почивния месец август за 
обсъждане на актуализацията на бюджета и посочи, че това е отговорен подход. Златанова се надява утре при 
обсъждане на актуализацията в пленарна зала депутатите да вземат „отговорно решение“. 
Благодарности за възстановения социален диалог изказа и социалният министър Хасан Адемов. Социалните партньори 
отнеха един от аргументите на президента в неговото вето, като дадоха възможност тази важна дискусия да се състои, 
посочи той. 
Рестарта на социалния диалог зарадва и работодателите. Васил Велев определи „поправката Янев“, която задължи 



19 

 

бизнесът да подава имуществени декларации, като „противоконституционна, противоречаща на международните 
норми и позоряща страната ни“ и изрази удовлетворение от отпадането й. 
След около час върнатите от президента Росен Плевнелиев ще бъдат обсъдени в бюджетната парламентарна комисия, а 
утре на извънредно заседание на Народното събрание. 
 
mediapool.bg 
 
√ Кабинетът получи принципна подкрепа от тристранката за бюджета 
 
Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) постигна принципно съгласие по актуализацията на бюджета, 
но част от партньорите настояха за прозрачност при изразходването на допълнителните средства. Този мотив, както и 
липсата на политики за реформи, бе сред основните, посочени от президента Росен Плевнелиев да наложи частично 
вето на закона. 
Управляващото мнозинство на БСП и ДПС възнамерява в петък да прегласува върнатите текстове, без да се съобразява с 
възраженията на държавния глава и на редица независими експерти. Тъй като двете партии разполагат със 120 гласа, а 
за преодоляване на президентско вето са нужни поне 121, очевидно отново ще се разчита на "Атака". 
След заседанието на тристранката стана ясно, че единствено от КРИБ са изразили несъгласие по отношение на 
актуализацията. 
Социалният министър Хасан Адемов заяви, че с това заседание е бил отнет един от аргументите на президента за 
налагане на ветото - липсата на обсъждане в тристранния съвет. 
Финансовият министър Петър Чобанов добави щрихи към изнесените вече аргументи за наложителността на 
актуализацията. Той обяви, че фирмите са начислили ДДС в размер на 450 млн. лв., които не са платени. Това било 
пропуск в събираемостта. "Работи се много активно по този въпрос. Провеждат се разговори с длъжниците, изследват се 
причините. Събирането на тези пари ще помогне за изпълнение на напрегнатите фискални цели, които си поставяме 
след актуализацията. Някои суми в последните седмици вече събрахме", отбеляза той. 
Не сме против актуализацията като действие, но не приемаме начина, по който се представят мотивите за нея, заяви 
изпълнителният директор на КРИБ Евгений Иванов. Той допълни, че се надява чрез промените в бюджета държавата 
наистина да убеди бизнеса, че ще се разплати с него. 
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) заяви, че подкрепят актуализацията на 
бюджета като правилна и необходима. 
"На всички стана ясно, че този бюджет не може да бъде изпълнен. За нас няма алтернатива на актуализацията”, 
продължи той. Според него трябва да има повече прозрачност в разходите, но изрази несъгласие за публикуване на 
ежедневна информацията за задълженията по ДДС. Велев се обяви за съкращаване на разходите в администрацията и в 
сектора по сигурността. 
Зам.-председателят на Българската стопанска камара (БСК) Димитър Бранков акцентира върху необходимостта от 
реформи. “Съгласни сме дори да има по-голям дефицит, но само срещу ясно разписани реформи по отделните сектори. 
Дефицит – да, но срещу реформи. Нужен е дебат за реформите”, заяви той. 
От Българската търговско-промишлена палата (БТПП) посочиха, че има статистически данни за по-бавните темпове за 
изпълнение на приходната част и подкрепят голяма част от мерките на новото правителство като например разплащане 
на просрочените задължения с бизнеса. 
Лидерът на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев отбеляза, че синдикатът е предупреждавал за лошото планиране на 
"дянковския бюджет", който щял да издържи до средата на годината, както и станало. 
Той допълни, че "Подкрепа" е за увеличаване на минималната работна заплата на 330 лв. от октомври, срещу което 
решително се обявяват работодателските организации. 
"Да се надяваме, че няма да се наложи и втора актуализация на бюджета, тъй като се изказаха обосновани съмнения, че 
и тези пари, които ще се вземат, може да не стигнат", заяви още Тренчев. Той направи и иронично резюме на 
заседанието на тристранката: "Две организации категорично останаха на позициите си – КТ "Подкрепа” за това, че по-
голямо недоразумение от Симеон Дянков не е имало, КРИБ – че по-велик човек не е имало. Всеки си вярва в някакъв 
Господ”. 
КНСБ настоя за още 100 милиона лева за социални разходи. 
Заседанието, посветено на бюджетната актуализация, ознаменува възобновяването на работата на Тристранния съвет, 
който в края на мандата на предишния парламент се разпадна заради протеста на социалните партньори срещу 
конюнктурни законови поправки, предложени от РЗС на Яне Янев, задължаващи участниците в тристранката да 
декларират имущество и доходи по същия начин, по който и хората на висши държавни длъжности. Новият парламент 
отмени поправката "Янев", независимо, че същите партии гласуваха за въвеждането й през март. 
Орешарски: Здравият разум изисква ветото да бъде преодоляно 
"Няма сериозни аргументи за ветото и се надявам, че ще бъде преодоляно. Мисля, че здравият разум го изисква", 
коментира министър-председателят Пламен Орешарски преди извънредното заседание на НС за бюджетната 
актуализация. 
Според него работодателските организации и синдикатите имат единодушно мнение, че актуализацията е необходима, 
а в становището на президента се вижда "или учудващо непознаване бюджетна материя, или умишлено манипулиране". 
"Надявам се утре преодоляването на ветото да бъде факт, за да можем действително да променим някои политики, 
които никой не харесваше последните три години и половина, в това число и ръководството на ГЕРБ, уволнявайки 
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бившия съставител на този бюджет", каза още Пламен Орешарски. 
По думите му не се изменя лимитът на нетния дълг, което означава, че няма да има нов дълг. Единият милиард, който 
предстои да се емитира, е дълг, с който ще се изплатят стари дългове, а не дълг на нетна основа, обясни министър-
председателят, който присъства на празника Успение Богородично в Троянския манастир по покана на патриарх Неофит. 
Йордан Цонев уверен, че "Атака" ще отхвърли ветото, за да не се върнат ГЕРБ на власт 
Шефът на парламентарната бюджетна комисия Йордан Цонев (ДПС) увери в четвъртък сутринта по БНТ, че ДПС и БСП ще 
съберат кворум и достатъчно гласове, за да отхвърлят президентското вето. "По отношение поведението на "Атака", ние 
не водим разговори с тях. Съдейки от изявленията на лидера им Волен Сидеров, предполагам, че те ще подкрепят 
актуализацията, ще гласуват срещу ветото", каза той. 
"Моят политически анализ е, че ГЕРБ е водещото при тях. Те няма да допуснат ГЕРБ да се върнат на власт", обясни Цонев 
за решението на "Атака". "Виждам, че "Атака" се придържа към една линия, обещали са на избирателите си, че ще 
свалят от власт ГЕРБ и го направиха", добави той. 
Цонев поясни, че националистите не подкрепят правителството, защото техният план "Сидеров" е диаметрално 
противоположен на "нашия” план "Орешарски”. 
Първото президентско вето, което 42-то Народно събрание преодоля – по текстове от Закона за СРС, бе отхвърлено от 
втория път с помощта на 11 гласа на "Атака”. 
Йордан Цонев прогнозира, че ако ветото на президента не бъде преодоляно и актуализацията не влезе в сила, ще бъде 
засегнат на първо място бизнесът, а земеделските производители няма да получат авансово това, което им се полага. 
"Ще се засегнат доста голяма част от социалните системи, за които са предвидени разходи, разходите за намаляване 
цената на тока", изтъкна той. 
Ние сме се съобразили с всички бележки, които са направени към бюджета, още преди държавния глава да наложи 
вето, каза още Йордан Цонев. 
Икономическите аргументи на противниците на актуализацията са несъстоятелни, те се повториха и във ветото на 
президента в неговите мотиви, заяви Йордан Цонев. 
"Имам чувството, че президентът не е слушал изобщо дебата, а и не е чел материалите, които се публикуваха", посочи 
Цонев, който вече е готов с аргументите си срещу ветото. 
По думите му приходната част не може да бъде изпълнена при адекватни мерки от страна на правителството за 
повишаване на събираемостта на приходите. Цонев посочи, че има изоставане от изпълнението на данъчните приходи 
за първото полугодие с 506 млн. лева спрямо разчета в бюджета, който се актуализира. 
Депутатът от ДПС обясни, че в доклада, който съпровожда Закона за изменение на държавния бюджет е записано в 
какви 3-4 направления ще бъдат изхарчени 286 млн. лв. 
Според него основната необходимост от заем от 1 млрд. лв. е заради незаплатените дългове към бизнеса. Цонев 
успокои, че тези пари не се харчат непрозрачно, а с решение на Министерския съвет, който се публикува с 
постановление в Държавен вестник. 
"Към този момент ние не плащаме избирателно. Плащаме за абсолютно всяка извършена работа. Ако бъде 
избирателно, значи плащаме избирателно и за фирмите на ГЕРБ, които са спечелили поръчките", уточни той. 
 
presstv.bg 
 
√ Само КРИБ бойкотира преправянето на бюджета 
 
КРИБ е единствената работодателска организация, която не подкрепя актуализацията на държавния бюджет. 
Това съобщи вицепремиерът Зинаида Златанова след заседанието на Тристранния съвет за социално сътрудничество, 
който се проведе в Министерски съвет. 
Близката до олигарха Иво Прокопиев и президента Росен Плевнелиев организация, председателствана от Огнян Донев, 
подкрепяла напълно мотивите на опозицията в лицето на ГЕРБ и Реформаторския блок, че преправянето на бюджета на 
Симеон Дянков в този момент не е нужно. 
„Партньорите сме доволни, че най-накрая социалният диалог е възстановен. 
Всички участници в съвета, с изключение на работодателската организация КРИБ, се обединихме около това, че 
актуализацията е нужна и навременна", каза Зинаида Златанова. 
От Асоциацията на индустриалния капитал приветстваха рестарта на социалния диалог, който бе прекъснат в началото 
на годината, заради закона „Янев" който задължи участниците в Съвета да декларират имуществото си. 
Те припомниха, че още миналата година са изразили становището си, че приходната част в Закона за държавния бюджет 
е силно надценена. 
Финансовият министър Петър Чобанов съобщи, че фирми са начислили, но не са внесли в бюджета 450 млн. лв. ДДС. 
Проблемът е бил обсъден вчера на съвещание на ръководството на НАП, в което е участвал и министърът. 
„Работи се много активно по този въпрос. Провеждат се разговори с длъжниците, изследват се причините. Събирането 
на тези пари ще помогне за изпълнение на напрегнатите фискални цели, които си поставяме след актуализацията. Някои 
суми в последните седмици вече събрахме. 
Има идея новодекларираното да се поема от фирмите, като се плаща и част от старите задължения на съответните 
компании", заяви министърът. 
Президентът на КТ „Подкрепа" Константин Тренчев се похвали, че единствено представляваният от него синдикат не е 
променял мнението си по отношение на наследения от ГЕРБ бюджет. 
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„По–голямо недоразумение в българската политика от Дянков не е имало", бе категоричен Тренчев. 
Според него, съществува вероятност да се наложи втора актуализация на бюджета, тъй като заемът от 1 млрд. нямало да 
стигне за покриването на наследството на ГЕРБ. 
 
fakti.bg 
 
√ Тристранката подкрепя актуализацията на бюджета 
 
Участниците в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) , с изключение на работодателската организация 
КРИБ, подкрепят актуализацията на бюджета. 
Това стана ясно след края на първото от четири месеца насам заседание на тристранката. 
Вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова, която председателства съвета коментира : "Всички 
партньори сме много доволни от това, че най-накрая социалният диалог е възстановен. Аз много благодаря на 
партньорите за това, че се отзоваха в почивния месец август да обсъдим актуализацията на бюджета. Това е един 
отговорен подход, за който аз много благодаря. Общо е мнението, че наистина беше крайно време да се възстанови 
диалогът със социалните партньори". 
Златанова заяви, че за първи път заседанието на тристранния съвет е било открито за медиите и тази практика ще бъде 
продължена. 
„Благодаря на народните представители, че направиха възможно възстановяването на работата на НСТС. Без корекциите 
в закона, този съвет нямаше да е факт. Благодаря на социалните партньори за това, че отнеха един от аргументите на 
президента в неговото вето. Той беше заявил, че актуализацията на бюджета не е обсъдена в НСТС, не е имало 
публичност. Благодаря на социалните партньори, че дадоха възможност тази дискусия да се състои, тя е изключително 
важна”, заяви он своя страна министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов. 
Търсят се начини за събиране на 450 млн. лв. неплатено от фирмите към държавата ДДС, заяви финансовият министър 
Петър Чобанов. Той обясни, че причина за това несъбрано ДДС са пропуски в събираемостта. Това е процес, при който 
сумите са надлежно декларирани, но съответните фирми не са могли да ги платят, посочи той. „Работи се много активно 
по този въпрос. Провеждат се разговори с длъжниците, изследват се причините. Събирането на тези пари ще помогне за 
изпълнение на напрегнатите фискални цели, които си поставяме след актуализацията. Някои суми в последните 
седмици вече събрахме. Има идея новодекларираното да се поема от фирмите, като се плаща и част от старите 
задължения на съответните компании”, заяви Чобанов. 
Нямаме никакви съмнения, че новият дълг до 1 млрд. лв. е необходим, за да попълни изтънелия фискален резерв. 
Това беше становището на Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/. 
„Грешката, която най-често се допуска по отношение на увеличението на разходите в бюджета, е, че те се увеличават с 1 
млрд. лв. Всъщност разходите се увеличават с 385 млн. лв. Нашата препоръка е те да бъдат разписани по-ясно, за да 
може актуализацията да отговори на обществените очаквания за повече прозрачност”, заяви Велев. 
„АИКБ още през ноември миналата година заяви, че този бюджет не може да бъде изпълнен, поради силно надценена 
приходна част, поради прогнозиран ръст на брутния вътрешен продукт, който няма да се случи. Категорично смятаме, че 
и новият, намален размер на приходите, ще е трудно постижим и ще изисква много напрегната работа в приходните 
администрации. Това не трябва да доведе до административен произвол, тормоз над компаниите и събиране на данък 
там, където може да се събере лесно, но не се дължи. Визирам солидарната отговорност”, посочи той. 
Работодателите подкрепят увеличението на средствата за ваучерите за храна. АИКБ препоръчва да се ускорят 
реформите – особено административната и в сферата на сигурността. 
Актуализацията на дянковския бюджет е неизбежна и няма алтернатива, беше категоричен президентът на КТ 
„Подкрепа” Константин Тренчев. „Многократно определяхме бюджета като предизборен, планиран до средата на 
годината. Отсъстваха адекватни политики за здравеопазването, майчинството, науката”, заяви Тренчев. 
„Наложително е да се увеличи минималният размер за обезщетение за безработица – да е 60% от минималната работна 
заплата, която сега е 310 лв. Защото сегашният минимален месечен размер на обезщетението е с около 100 лева по-
малко от определената от правителството линия на бедност 247 лв.”, обясни Тренчев. 
Следващото заседание на НСТС ще бъде в началото на септември, когато ще бъдат обсъдени актуализираната 
стратегия по заетостта 2013-2020 г. и Наредбата за условията, по които страните следва да постигат съгласие 
при командироване на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги в друга страна-членка на ЕС, 
които отпаднаха от дневния ред на днешното заседание на НСТС. 
 
expert.bg 
 
√ Бизнесът подкрепи актуализацията, но поиска прозрачност 
 
Синдикатите и работодателските организации в България подкрепиха актуализацията на бюджета, но настояха и за 
допълнителни мерки от страна на държавата. Това стана ясно по-рано днес на заседанието на Националния съвет за 
тристранно сътрудничество, предаде БГНЕС. 
Единствено от КРИБ са изразили резерви към актуализацията, поради липса на яснота за разход на предвидените 
средства. Останалите три работодателски организации - Българска стопанска камара, Асоциацията на индустриалния 
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капитал в България и Българската търговско-промишлена палата считат, че актуализацията на бюджета е неизбежна. 
Синдикатите КТ „Подкрепа” и КНСБ също са одобрили промените в държавните финанси. 
Неотложните и непредвидени разходи трябва да бъдат разписани по-ясно, да има по-голяма прозрачност. Например 
85,6 млн.лв. за компенсиране на зелената енергия  могат да бъдат отделени в отделно перо, заяви по време на 
заседанието Васил Велев от АИКБ,цитиран от КРОСС. 
Преди повече от три години тристранният съвет предложи, а правителството прие 60 антикризисни мерки, една от тях 
беше държавата да поддържа регистър на задълженията си към бизнеса - по ДДС и по неизплатени обществени 
поръчки, припомни Велев. 
От КРИБ също подчертаха, че е необходима по-голяма яснота за това на кой бизнес и как ще се разплаща държавата. 
Според организацията е необходимо да има официална статистика за дължимото ДДС. 
Подкрепяме необходимостта от актуализация на бюджета, заяви зам.-председателят на БСК Димитър Бранков. Той 
отбеляза, че са съгласни дори да има по-голям дефицит, но само срещу ясно разписани реформи по отделните сектори. 
От БТПП обявиха, че подкрепят оптимизирането на разходите на ведомствата. Има вече статистически данни за по-
бавните темпове за изпълнение на приходната част. Голяма част от мерките на новото правителство подкрепяме - 
разплащане на просрочените задължения с бизнеса. Не подкрепяме обаче идеята за увеличаване на минималната 
работна заплата, заявиха от палатата. 
 
inews.bg 
 
√ Бизнес и синдикати дадоха благословия за актуализацията на бюджета 
 
Синдикати и работодатели признаха, че актуализацията на бюджета е неизбежна, и подкрепиха правителството за 
корекциите.  
Социалните партньори "дадоха благословията" си за ремонта на основния финансов закон по време на Националния 
съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Той се проведе след дълго прекъсване, след като предишният парламент 
прие закона "Янев", който задължи участниците в Тристранката да декларират имуществото си. Тогава представителите 
на бизнеса напуснаха НСТС.  
Актуализацията не беше подкрепена единствено от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България 
(КРИБ). От работодателската организация заявиха, че се обявяват против корекциите, тъй като нямало прозрачност за 
това как ще се харчат парите, предвидени за допълнителни разходи. Така КРИБ реално преповториха мотивите на 
президента, с които той наложи вето на актуализацията. От организацията смятали също така, че не се бил провел дебат 
за ремонта, съобщава "Стандарт".  
Българска стопанска камара, Асоциацията на индустриалния капитал в България и Българската търговско-промишлена 
палата, както и двата синдиката – КНСБ и КТ "Подкрепа", се обединиха около позицията, че актуализацията няма 
алтернатива. 
За пореден път от профсъюзите и бизнеса поискаха да има публична информация за това с кои фирми се разплаща 
държавата, както и как върви възстановяването на ДДС. С ремонта на основния финансов закон се предвиждат 160 млн. 
лева за покриването на просрочените задължения на държавата към бизнеса.  
Двата синдиката настояха също от първи октомври тази година да се увеличи минималната работна заплата от 310 на 
330-340 лв., както и да бъдат предвидени коледни добавки за пенсионерите. 
 
struma.bg 
 
√ Бизнес и синдикати дадоха зелена светлина за актуализацията на бюджета 
 
Социалните партньори от Съвета за тристранно сътрудничество подкрепиха актуализацията на бюджета. Синдикатите и 
работодателите в Тристранката се събират за първи път от май месец, когато представителите на бизнеса я напуснаха 
несъгласни с поправката „Янев" в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности. 
Единствено Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България се обяви против актуализацията на 
бюджета. Мотивите са, че не е имало прозрачност в предложените допълнителни разходи и е липсвал предварителен 
дебат. 
Останалите три работодателски организации- Българска стопанска камара, Асоциацията на индустриалния капитал в 
България и Българската търговско-промишлена палата, както и двата синдиката- КНСБ и КТ „Подкрепа" заявиха, че 
според тях актуализацията на Бюджет 2013 е неизбежна и няма друга алтернатива. 
Представителите на бизнеса и на профсъюзите поискаха обаче от правителството да публикува как се възстановяват 
забавените плащания към фирми участвали в обществени поръчки, а също и регулярна информация за възстановяването 
на данък добавена стойност. 
Двата синдиката настояха също от първи октомври тази година да се увеличи минималната работна заплата от 310 на 
330 - 340 лв, както и да бъдат предвидени коледни добавки за пенсионерите. 
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√ Тристранката постигна съгласие за актуализацията на бюджета  
 
Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) постигна съгласие за подкрепа на актуализацията на бюджета, 
стана ясно след двучасово заседание на социалните партньори. Вицепремиерът и министър направосъдието Зинаида 
Златанова съобщи след края на обсъждането, че единствено от КРИБ са изразили резерви към някои параметри на 
актуализацията. 
„Подкрепяме актуализацията на бюджета - това е правилна и необходима стъпка на правителството”, каза по време на 
заседанието на НСТС Виктор Серов от Асоциация на индустриалния капитал в България. Той препоръча средствата от 1 
млрд. лв. да отидат за намаляване на безработицата и откриване на нови работни места, което може да стане, ако тези 
се насочат към малкия и среден бизнес при ясни ангажименти от страна на фирмите. 
„На всички стана ясно, че този бюджет не може да бъде изпълнен. За нас няма алтернатива на актуализацията”, заяви 
Васил Велев от АИКБ. Категорично сме против увеличение на минималната работна заплата, няма икономическа 
аргументация за това, каза още Велев. 
Актуализацията на дянковския бюджет е неизбежна и няма алтернатива, коментира президентът на КТ „Подкрепа” 
Константин Тренчев. Според него наложително е да се увеличи минималният размер за обезщетение за безработица – 
да е 60% от минималната работна заплата. 
Не ни удовлетворява социалната част на актуализацията на бюджета, заяви Ася Гонева от КНСБ. - Ще продължаваме да 
настояваме за увеличение на минималната работна заплата от октомври, защото мандатоносителят БСП пое такъв 
ангажимент, допълни Гонева. 
 
burgasnews.com 
 
√ Тристранката подкрепи актуализацията на бюджета 
 
Националният съвет за тристранно сътрудничество подкрепи актуализацията на Бюджет 2013. Единствено от КРИБ бяха 
изразени резерви по отношение на този акт. Това съобщи председателят на НСТС – вицепремиерът Зинаида Златанова, 
която ръководи днес първото заседание на тристранката след прекратяването на работата й преди четири месеца. 
„Мотивите за наложеното от президента вето върху промените в бюджета са политически. Тъй като нямаме право да се 
занимаваме с политическа дейност, няма да ги коментираме”, обясни лидерът на КТ „Подкрепа” Константин Тренчев. 
Той припомни, че още миналата година синдикатът е определил бюджета като предизборен и изпълним само до 
средата на годината. Същата позиция изразиха и представителите на работодателските организации. 
„Този бюджет не може да бъде изпълнен и актуализацията му е без алтернатива”, подчерта Васил Велев от Асоциацията 
на индустриалния капитал в България. Той дори изрази мнение, че след последните данни за ръста на икономиката, за 
изпълнението на бюджета за първото полугодие и за дефлацията през последните месеци дори новите параметри в 
него са трудно изпълними. От БТПП обявиха, че макар първоначално да са били против поемането на нов държавен 
дълг, състоянието на резерва и задълженията към бизнеса са променили позицията им. 
„Без актуализацията на бюджета държавата няма да може отново да се превърне в коректен платец и ще се повтори 
ситуацията от 2009 г.”, заяви министърът на финансите Петър Чобанов. Сред другите рискове той посочи спиране на 
социалните плащания, на ваучерите за храна, блокиране на бюджетната процедура за 2014 г. и на възможността за 
диверсифициране на източниците на нов дълг. „Държавата трябва да е предсказуем партньор, да плаща навреме и да 
обърне внимание на чувствителните групи”, посочи той. По думите му, в мотивите на президента за наложеното от него 
вето няма такива, които атакуват по същество – правно или конституционно, предлаганото от правителството. 
Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов изрази несъгласие с критиките на президента за увеличение 
на средствата за непредвидени и неотложни разходи. Той припомни, че през 2010 г., когато сегашният държавен глава е 
бил член на кабинета на ГЕРБ, направил актуализация на бюджета, средствата по това перо са били увеличени 14 пъти – 
от 87 млн. лв. на 1,23 млрд. лв. „Не съм съгласен с презумпцията за виновност – че това правителство ще изхарчи тези 
пари непрозрачно. Това няма как да стане, защото има постановления на Министерския съвет, където се разписват 
надлежно всички разходи”, коментира той и посочи, че по този ред през 2010 г. тогавашното правителство е 
разпределило 783 млн. лв. от резерва за непредвидени и неотложни разходи. От своя страна министър Чобанов 
припомни, че в мотивите към законопроекта са посочени размерът и за какво точно ще отидат допълнителните 
плащания. 
И трите страни в социалния диалог изразиха удовлетворението си от възстановяването на работата на НСТС, който 
определиха като важен инструмент за регулиране на обществените отношения. Според Васил Велев, в края на мандата 
на ГЕРБ Съветът не е работил добре, а след това съвсем е спрял заседанията си. Вицепремиерът Златанова посочи, че в 
името на публичността и прозрачността, следващите заседания на социалните партньори ще се излъчват на живо в 
интернет. За днешната среща бяха създадени условия тя да бъде проследена директно от представителите на медиите. 
 
 
 
 
 

http://www.burgasnews.com/stranata/politika/76353-tristrankata-podkrepi-aktualizatziyata-na-byudzheta
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f2ftv.net 
 
√ Националният съвет за тристранно сътрудничество подкрепи актуализацията на бюджета 
 
Националният съвет за тристранно сътрудничество подкрепи актуализацията на Бюджет 2013. Единствено от КРИБ бяха 
изразени резерви по отношение на този акт. Това съобщи председателят на НСТС – вицепремиерът Зинаида Златанова, 
която днес ръководи първото заседание на тристранката след прекратяването на работата й преди четири месеца. 
„Мотивите за наложеното от президента вето върху промените в бюджета са политически. Тъй като нямаме право да се 
занимаваме с политическа дейност, няма да ги коментираме”, обясни лидерът на КТ „Подкрепа” Константин Тренчев. 
Той припомни, че още миналата година синдикатът е определил бюджета като предизборен и изпълним само до 
средата на годината. 
Същата позиция изразиха и представителите на работодателските организации. „Този бюджет не може да бъде 
изпълнен и актуализацията му е без алтернатива”, подчерта Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в 
България. Той дори изрази мнение, че след последните данни за ръста на икономиката, за изпълнението на бюджета за 
първото полугодие и за дефлацията през последните месеци дори новите параметри в него са трудно изпълними. 
От БТПП обявиха, че макар първоначално да са били против поемането на нов държавен дълг, състоянието на резерва и 
задълженията към бизнеса са променили позицията им. По отношение на средствата, които ще се използват за 
социални плащания, БТПП настоя за строг контрол при тяхното разходване т.е. тези средства следва да отиват при 
действително нуждаещите се групи, обясниха от Палатата. 
„Без актуализацията на бюджета държавата няма да може отново да се превърне в коректен платец и ще се повтори 
ситуацията от 2009 г.”, заяви министърът на финансите Петър Чобанов. Сред другите рискове той посочи спиране на 
социалните плащания, на ваучерите за храна, блокиране на бюджетната процедура за 2014 г. и на възможността за 
диверсифициране на източниците на нов дълг. „Държавата трябва да е предсказуем партньор, да плаща навреме и да 
обърне внимание на чувствителните групи”, посочи той. По думите му, в мотивите на президента за наложеното от него 
вето няма такива, които атакуват по същество – правно или конституционно, предлаганото от правителството. 
Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов изрази несъгласие с критиките на президента за увеличение 
на средствата за непредвидени и неотложни разходи. Той припомни, че през 2010 г., когато сегашният държавен глава е 
бил член на кабинета на ГЕРБ, направил актуализация на бюджета, средствата по това перо са били увеличени 14 пъти – 
от 87 млн. лв. на 1,23 млрд. лв. „Не съм съгласен с презумпцията за виновност – че това правителство ще изхарчи тези 
пари непрозрачно. Това няма как да стане, защото има постановления на Министерския съвет, където се разписват 
надлежно всички разходи”, коментира той и посочи, че по този ред през 2010 г. тогавашното правителство е 
разпределило 783 млн. лв. от резерва за непредвидени и неотложни разходи. От своя страна министър Чобанов 
припомни, че в мотивите към законопроекта са посочени размерът и за какво точно ще отидат допълнителните 
плащания. 
И трите страни в социалния диалог изразиха удовлетворението си от възстановяването на работата на НСТС, който 
определиха като важен инструмент за регулиране на обществените отношения. Вицепремиерът Златанова посочи, че в 
името на публичността и прозрачността, следващите заседания на социалните партньори ще се излъчват на живо в 
интернет. За днешната среща бяха създадени условия тя да бъде проследена директно от представителите на медиите. 
 
glasove.com 
 
√ Бизнесът и синдикатите подкрепят актуализацията на бюджета, само КРИБ е против 
 
Синдикати и работодатели признаха, че актуализацията на бюджета е неизбежна и подкрепиха правителството за 
корекциите. Те одобриха промените в основния финансов закон по време на заседанието на Националния съвет за 
тристранно сътрудничество. За промените на основния финансов закон се обявиха повечето от бизнес организациите 
у нас. Единствено Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България се обяви против актуализацията. 
Оттам повториха мотивите на президента, с които бе наложено ветото върху подготвяните промени. От Българската 
стопанска камара вече обявиха, че с актуализацията на бюджета ще се даде глътка въздух на бизнеса и ще бъде 
възстановено ДДС-то на фирмите. 
"Готови сме да подкрепим взимането на допълнителен дълг само срещу конкретни реформи, съгласни сме с 
увеличаването на дефицита, но само срещу реформи", заяви днес Димитър Бранков от БСК по време на Тристранката. 
Със сходни аргументи подкрепиха промените и от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Председателят на 
АИКБ Васил Велев поиска по-точно да бъдат разписани разходите, които смята да прави държавата. 
Оттам припомниха, че параметрите на сегашния бюджет, изготвен от правителството на ГЕРБ, просто няма как да бъдат 
изпълнени и заради това се налага неговата актуализация. 
От Българската търговско-промишлена палата също подкрепиха идеята за промените във финансовия закон. 
Двете синдикални организации - КНСБ и КТ "Подкрепа" се обединиха около позицията, че актуализацията няма 
алтернатива. Те разбира се поискаха да се наблегне повече на социалната част на бюджета през следващите месеци. 
НСТС се проведе след дълго прекъсване, след като предишният парламент прие закон, който задължи участниците в 
Тристранката да декларират имуществото си. Тогава представителите на бизнеса напуснаха НСТС, а промените в закона 
стана по-известни като поправката "Яне Янев". 

http://f2ftv.net/2013/08/15/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d1%81%d1%8a%d1%82/
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Бизнеса и синдикатите отново поискаха да има публична информация за това с кои фирми се разплаща държавата, както 
и как върви възстановяването на ДДС. Синдикатите поискаха да се върви към вдигане на минималната работна заплата 
от 310 на 330 лв. както и да има коледни добавки за пенсионерите. 
Без актуализацията на бюджета държавата няма да може отново да се превърне в коректен платец към бизнеса. Така 
може да се повтори ситуацията от 2009 година, когато държавата натрупа сериозни задължения към фирмите, заяви 
финансовият министър Петър Чобанов. 
Според него без актуализацията, няма да бъдат одобрени 40 милиона лева за социални плащания и ще се постави под 
риск изпълнението на бюджета на социалното министерство за 2013 г. Ако не бъде отхвърлено ветото няма как да се 
вдигнат и разходите за ваучери за храна от 160 на 200 млн. лв. 
Чобанов припомни, че това е начинът държавата да върне възможно най-бързо просроченото ДДС, което и натоварва 
бюджета с допълнителни разходи за лихви, допълни той. Според него без актуализация се блокира бюджетната 
процедура за 2014 и няма да могат да бъдат добре посочени фискалните цели или те няма да бъдат реалистични. 
"В мотивите на президента за наложеното от него вето върху актуализацията на бюджета, не намираме такива, които 
атакуват по същество това, което предлагаме. Не може да се съгласим с постановката за частично вето. Частично вето 
върху бюджета няма, особено когато се засягат параграфите за приходи, разходи и дълг", коментира още финансовият 
министър. 
 
stmedia.bg 
 
√ Актуализацията получи подкрепа от Тристранката 
 
Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС)  подкрепя на актуализацията на 
бюджета, докато Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) застана против 
актуализацията на бюджета, предаде Dariknews 
Бизнесът иска по-ясно разписване на неотложните разходи в държавния бюджет. Това стана ясно на заседанието на 
Тристранката. Социалните партньори се събират за първи път от месеци, за да обсъждат актуализацията на бюджета, на 
която миналата седмица президентът Росен Плевнелиев наложи вето. 
Актуализацията е необходима, но дано не се наложи второ прекрояване на бюджета, коментира лидерът на КТ 
„Подкрепа” Константин Тренчев. „Две организации категорично останаха на позициите си: ние за това, че по голямо 
недоразумение от Дянков не е имало; КРИБ – че по-велик човек не е имало. Какво да се прави, всеки си вярва в 
някакъв господ. Той допълни, че единственият им страх е, че парите, които ще се вземат, може и да не стигнат. 
От КРИБ са против актуализацията на бюджета, защото аргументите на правителството не са достатъчно ясни, както и 
липсват точни статистики колко точно трябва да бъде върнатото ДДС. Във връзка със събирането на данък добавена 
стойност след заседанието на Съвета за тристранно сътрудничество министърът на финансите Петър Чобанов каза, че се 
търсят начини за събиране на 450 млн. лв. неплатено от фирмите към държавата ДДС. 
„Причината е най-вече в пропуски в събираемостта на практика, каза Чобанов”. 
Има нужда от актуализация на държавния бюджет, обясни председателят на Асоциацията на индустриалния капитал 
в България Васил Велев. Този бюджет в този му вид не може да бъде изпълнен поради силно надценена приходна част, 
поради прогнозиран ръст на БВП, който няма да се случи, каза Велев. 
 
3e-news.net 
 
√ Бизнес и синдикати подкрепиха актуализацията на бюджета 
 
Синдикати и работодатели признаха, че актуализацията на бюджета е неизбежна и подкрепиха правителството за 
корекциите.  Те одобриха промените в основния финансов закон по време на заседанието на Националния съвет за 
тристранно сътрудничество (НСТС). За промените на основния финансов закон се обявиха повечето от бизнес 
организациите у нас. Единствено Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България се обяви против 
актуализацията. Оттам повториха мотивите на президента, с които бе наложено ветото върху подготвяните промени. От 
Българската стопанска камара вече обявиха пред 3eNews, че с актуализацията на бюджета ще се даде глътка въздух на 
бизнеса и ще бъде възстановено ДДС-то на фирмите. Готови сме да подкрепим взимането на допълнителен дълг само 
срещу конкретни реформи, съгласни сме с увеличаването на дефицита, но само срещу реформи, заяви днес Димитър 
Бранков от БСК по време на Тристранката. Със сходни аргументи подкрепиха промените и от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. Председателят на АИКБ Васил Велев поиска по-точно да бъдат разписани разходите, 
които смята да прави държавата. 
Оттам припомниха, че параметрите на сегашния бюджет, изготвен от правителството на ГЕРБ, просто няма как да бъдат 
изпълнени и заради това се налага неговата актуализация. От Българската търговско-промишлена палата също 
подкрепиха идеята за промените във финансовия закон. Двете синдикални организации - КНСБ и КТ "Подкрепа"  се 
обединиха около позицията, че актуализацията няма алтернатива. Те разбира се поискаха да се наблегне повече на 
социалната част на бюджета през следващите месеци. 
НСТС се проведе след дълго прекъсване, след като предишният парламент прие закон, който задължи участниците в 
Тристранката да декларират имуществото си. Тогава представителите на бизнеса напуснаха НСТС, а промените в закона 
стана по-известни като поправката "Яне Янев".  
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Бизнеса и синдикатите отново поискаха да има публична информация за това с кои фирми се разплаща държавата, както 
и как върви възстановяването на ДДС. Синдикатите поискаха да се върви към вдигане на минималната работна заплата 
от 310 на 330 лв. както и да има коледни добавки за пенсионерите. 
Без актуализацията на бюджета държавата няма да може отново да се превърне в коректен платец към бизнеса. Така 
може да се повтори ситуацията от 2009 година, когато държавата натрупа сериозни задължения към фирмите, заяви 
финансовият министър Петър Чобанов, предаде БГНЕС. 
Според него без актуализацията, няма да бъдат одобрени 40 милиона лева за социални плащания и ще се постави под 
риск изпълнението на бюджета на социалното министерство за 2013 г. Ако не бъде отхвърлено ветото няма как да се 
вдигнат и разходите за ваучери за храна от 160 на 200 млн. лв. 
Чобанов припомни, че това е начинът държавата да върне възможно най-бързо просроченото ДДС, което и натоварва 
бюджета с допълнителни разходи за лихви, допълни той.  Според него без актуализация се блокира бюджетната 
процедура за 2014 и няма да могат да бъдат добре посочени фискалните цели или те няма да бъдат реалистични. 
"В мотивите на президента за наложеното от него вето върху актуализацията на бюджета, не намираме такива, които 
атакуват по същество това, което предлагаме. Не може да се съгласим с постановката за частично вето. Частично вето 
върху бюджета няма, особено когато се засягат параграфите за приходи, разходи и дълг", коментира още финансовият 
министър. 
 
silnabulgaria.com 
 
√ НСТС подкрепи актуализацията на бюджета 
 
На първото си заседание от близо четири месеца насам Националният съвет за тристранно сътрудничество изрази 
подкрепата си за актуализацията на бюджета. 
След продължилото повече от два часа заседание на тристранния съвет вицепремиерът Зинаида Златанова, която 
председателства съвета коментира : “Всички партньори сме много доволни от това, че най-накрая социалният диалог е 
възстановен. Аз много благодаря на партньорите за това, че се отзоваха в почивния месец август да обсъдим 
актуализацията на бюджета. 
Това е един отговорен подход, за който аз много благодаря. Общо е мнението, че наистина беше крайно време да се 
възстанови диалогът със социалните партньори”. Надявам се утре в парламента при гласуването на ветото върху 
актуализацията на бюджета, депутатите да вземат отговорно решение, каза още Златанова. 
Финансовият министър Петър Чобанов обясни след заседанието, че се търсят начини за събиране на 450 млн. лв. 
неплатено от фирмите към държавата ДДС. “Причината за това несъбрано ДДС са пропуски в събираемостта. Това е 
процес, при който сумите са надлежно декларирани, но съответните фирми не са могли да ги платят. Работи се много 
активно по този въпрос. Провеждат се разговори с длъжниците, изследват се причините това да се случи и 
възможностите в ускорени срокове тези пари да бъдат събрани. Някои суми в последните седмици вече събрахме”, 
обясни той. 
“По отношение на някои допълнителни искания за социални плащания ще бъдат търсени резерви, но всичко зависи от 
самото изпълнение на приходите и успехите ни по оптимизация на разходите”, каза още финансовият министър. 
“Позицията на АИКБ за бюджета за 2013 година не се е променила от ноември миналата година. Още тогава казахме, че 
този бюджет в този си вид не може да бъде изпълнен, поради силно надценена приходна част поради прогнозиран ръст 
на БВП, който няма да се случи. Относно приходите ние категорично смятаме, че заложеният нов техен по-малък размер 
е също трудно постижим и ще изисква много напрегната работа в приходните администрации, която не трябва да 
доведе до тормоз върху компаниите. 
Относно увеличението на разходите, те се увеличават само с 385 милиона лева и нашата препоръка е те да бъдат 
разписани по-ясно, за да отговори актуализацията на обществените очаквания за повече прозрачност”, коментира след 
заседанието Васил Велев от АИКБ. Ние нямаме никакво съмнение, че новият дълг до 1 милиард лева е необходим, за да 
попълни изтънелия фискален резерв, подчерта Велев. АИКБ подкрепя увеличението на парите за ваучери, но 
препоръчва да се ускоряват реформите, особено административната реформа и реформата в сферата на сигурността. 
По време на НСТС се размениха няколко думи, че в някои сектори нещата са много тежки и може да се обърка 
ситуацията, но да се надяваме, че това, което сме казали правителството ще го вземе предвид и ще си даде сметка 
колко полезни са консултации и да се надяваме за в бъдеще да не се стига до прекратяване на тристранния диалог, 
заяви президентът на КТ “Подкрепа” Константин Тренчев. 
Следващото заседание на НСТС ще бъде в началото на септември, когато ще бъдат обсъдени актуализираната стратегия 
по заетостта 2013-2020 г. и Наредбата за условията, по които страните следва да постигат съгласие при командироване 
на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги в друга страна-членка на ЕС, които отпаднаха от дневния 
ред на днешното заседание на НСТС. 
 
dnesplus.bg 
 
√ Чобанов: Не може да се съгласим 
 
Без актуализацията държавата няма отново да може да се превърне в коректен платец към бизнеса, може да се повтори 
ситуацията от 2009 година, когато държавата натрупа задължения към бизнеса. 
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Това заяви финансовият министър Петър Чобанов по време на заседанието на НСТС, предаде репортер на БГНЕС. Ако не 
се приеме актуализацията на бюджета, няма да бъдат одобрени 40 милиона лева за социални плащания и ще се постави 
под риск изпълнението на бюджета на МТСП за 2013 година. Работниците и служителите няма да може да получат 
ваучери за храна в общ размер на 40 милиона лева, заяви Чобанов. 
Без актуализация на бюджета няма да е възможно връщането на просроченото ДДС, което натоварва бюджета с 
допълнителни разходи за лихви. Без актуализация се блокира бюджетната процедура за 2014 и няма да могат да бъдат 
добре посочени фискалните цели, без актуализацията тези цели няма да бъдат реалистични, добави финансовият 
министър. Без актуализация блокираме възможностите за диверсифициране на източниците на нов дълг, смята той. 
"В мотивите на президента за наложеното от него вето върху актуализацията на бюджета, не намираме мотиви, които 
атакуват по същество това, което предлагаме като актуализация. Не може да се съгласим с постановката за частично 
вето. Частично вето върху бюджета няма, особено когато се засягат параграфите за приходи, разходи и дълг", коментира 
още финансовият министър. 
Социалните партньори все пак обсъдиха днес актуализацията на бюджета, въпреки че тя вече е била приета на 
ресорната комисия към НСТС. Вчера на заседанието на комисията по бюджетна политика към НСТС е приета 
единодушно актуализацията на бюджета и според правилата за работа на НСТС не е задължително тя отново да се 
разглежда от социалните партньори, обясни в началото на заседанието вицепремиерът Зинаида Златанова, която 
председателства НСТС. Въпреки това социалните партньори счетоха за нужно за пореден път да представят позициите си 
по актуализацията и да зададат въпроси на финансовия министър. 
Васил Велев от АИКБ попита Министерството на финансите не е ли по-добре да се разпишат по-добре неотложните и 
непредвидените разходи или поне тези, които са ясни към момента. "Преди повече от три години НСТС прие 60 
антикризисни мерки и една от тях беше държавата да въведе регистър на задълженията си към бизнеса", напомни 
Велев и поиска, макар и със закъснение от три години да се създаде този регистър. Готови сме да подкрепим взимането 
на допълнителен дълг само срещу конкретни реформи, съгласни сме с увеличаването на дефицита, но само срещу 
реформи, заяви от своя страна Димитър Бранков от БСК. 
Първото заседание на НСТС от четири месеца насам се провежда публично, като медиите нямат възможност да 
присъстват в залата, в която то се провежда, но наблюдават случващото се по време на заседанието на телевизор, 
поставен в кафенето на Министерски съвет. 
 
novglas.com 
 
√ НСТС подкрепи актуализацията на бюджета 
 
На първото си заседание от близо четири месеца насам Националният съвет за тристранно сътрудничество изрази 
подкрепата си за актуализацията на бюджета, предаде БГНЕС. След продължилото повече от два часа заседание на 
тристранния съвет вицепремиерът Зинаида Златанова, която председателства съвета коментира : "Всички партньори сме 
много доволни от това, че най-накрая социалният диалог е възстановен. Аз много благодаря на партньорите за това, че 
се отзоваха в почивния месец август да обсъдим актуализацията на бюджета. 
Това е един отговорен подход, за който аз много благодаря. Общо е мнението, че наистина беше крайно време да се 
възстанови диалогът със социалните партньори". Надявам се утре в парламента при гласуването на ветото върху 
актуализацията на бюджета, депутатите да вземат отговорно решение, каза още Златанова. 
Финансовият министър Петър Чобанов обясни след заседанието, че се търсят начини за събиране на 450 млн. лв. 
неплатено от фирмите към държавата ДДС. "Причината за това несъбрано ДДС са пропуски в събираемостта. Това е 
процес, при който сумите са надлежно декларирани, но съответните фирми не са могли да ги платят. Работи се много 
активно по този въпрос. Провеждат се разговори с длъжниците, изследват се причините това да се случи и 
възможностите в ускорени срокове тези пари да бъдат събрани. Някои суми в последните седмици вече събрахме", 
обясни той. 
"По отношение на някои допълнителни искания за социални плащания ще бъдат търсени резерви, но всичко зависи от 
самото изпълнение на приходите и успехите ни по оптимизация на разходите", каза още финансовият министър. 
"Позицията на АИКБ за бюджета за 2013 година не се е променила от ноември миналата година. Още тогава казахме, че 
този бюджет в този си вид не може да бъде изпълнен, поради силно надценена приходна част поради прогнозиран ръст 
на БВП, който няма да се случи. Относно приходите ние категорично смятаме, че заложеният нов техен по-малък размер 
е също трудно постижим и ще изисква много напрегната работа в приходните администрации, която не трябва да 
доведе до тормоз върху компаниите. 
Относно увеличението на разходите, те се увеличават само с 385 милиона лева и нашата препоръка е те да бъдат 
разписани по-ясно, за да отговори актуализацията на обществените очаквания за повече прозрачност", коментира след 
заседанието Васил Велев от АИКБ. Ние нямаме никакво съмнение, че новият дълг до 1 милиард лева е необходим, за да 
попълни изтънелия фискален резерв, подчерта Велев. АИКБ подкрепя увеличението на парите за ваучери, но 
препоръчва да се ускоряват реформите, особено административната реформа и реформата в сферата на сигурността. 
По време на НСТС се размениха няколко думи, че в някои сектори нещата са много тежки и може да се обърка 
ситуацията, но да се надяваме, че това, което сме казали правителството ще го вземе предвид и ще си даде сметка 
колко полезни са консултации и да се надяваме за в бъдеще да не се стига до прекратяване на тристранния диалог, 
заяви президентът на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев. 
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Следващото заседание на НСТС ще бъде в началото на септември, когато ще бъдат обсъдени актуализираната стратегия 
по заетостта 2013-2020 г. и Наредбата за условията, по които страните следва да постигат съгласие при командироване 
на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги в друга страна-членка на ЕС, които отпаднаха от дневния 
ред на днешното заседание на НСТС. 
 
presstv.bg 
 
√ НСТС подкрепи актуализацията на бюджета 
 
На първото си заседание от близо четири месеца насам Националният съвет за тристранно сътрудничество изрази 
подкрепата си за актуализацията на бюджета, предаде репортер на БГНЕС. 
След продължилото повече от два часа заседание на тристранния съвет вицепремиерът Зинаида Златанова, която 
председателства съвета коментира : "Всички партньори сме много доволни от това, че най-накрая социалният диалог е 
възстановен. Аз много благодаря на партньорите за това, че се отзоваха в почивния месец август да обсъдим 
актуализацията на бюджета. 
Това е един отговорен подход, за който аз много благодаря. Общо е мнението, че наистина беше крайно време да се 
възстанови диалогът със социалните партньори". Надявам се утре в парламента при гласуването на ветото върху 
актуализацията на бюджета, депутатите да вземат отговорно решение, каза още Златанова. 
Финансовият министър Петър Чобанов обясни след заседанието, че се търсят начини за събиране на 450 млн. лв. 
неплатено от фирмите към държавата ДДС. "Причината за това несъбрано ДДС са пропуски в събираемостта. Това е 
процес, при който сумите са надлежно декларирани, но съответните фирми не са могли да ги платят. Работи се много 
активно по този въпрос. Провеждат се разговори с длъжниците, изследват се причините това да се случи и 
възможностите в ускорени срокове тези пари да бъдат събрани. Някои суми в последните седмици вече събрахме", 
обясни той. 
"По отношение на някои допълнителни искания за социални плащания ще бъдат търсени резерви, но всичко зависи от 
самото изпълнение на приходите и успехите ни по оптимизация на разходите", каза още финансовият министър. 
"Позицията на АИКБ за бюджета за 2013 година не се е променила от ноември миналата година. Още тогава казахме, че 
този бюджет в този си вид не може да бъде изпълнен, поради силно надценена приходна част поради прогнозиран ръст 
на БВП, който няма да се случи. Относно приходите ние категорично смятаме, че заложеният нов техен по-малък размер 
е също трудно постижим и ще изисква много напрегната работа в приходните администрации, която не трябва да 
доведе до тормоз върху компаниите. 
Относно увеличението на разходите, те се увеличават само с 385 милиона лева и нашата препоръка е те да бъдат 
разписани по-ясно, за да отговори актуализацията на обществените очаквания за повече прозрачност", коментира след 
заседанието Васил Велев от АИКБ. Ние нямаме никакво съмнение, че новият дълг до 1 милиард лева е необходим, за да 
попълни изтънелия фискален резерв, подчерта Велев. АИКБ подкрепя увеличението на парите за ваучери, но 
препоръчва да се ускоряват реформите, особено административната реформа и реформата в сферата на сигурността. 
По време на НСТС се размениха няколко думи, че в някои сектори нещата са много тежки и може да се обърка 
ситуацията, но да се надяваме, че това, което сме казали правителството ще го вземе предвид и ще си даде сметка 
колко полезни са консултации и да се надяваме за в бъдеще да не се стига до прекратяване на тристранния диалог, 
заяви президентът на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев. 
Следващото заседание на НСТС ще бъде в началото на септември, когато ще бъдат обсъдени актуализираната стратегия 
по заетостта 2013-2020 г. и Наредбата за условията, по които страните следва да постигат съгласие при командироване 
на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги в друга страна-членка на ЕС, които отпаднаха от дневния 
ред на днешното заседание на НСТС.  
 
ida.bg 
 
√ Чобанов: Без актуализацията на бюджета ще повторим ситуацията от 2009-а 
 
Това заяви финансовият министър Петър Чобанов по време на заседанието на НСТС, предаде БГНЕС. 
Ако не се приеме актуализацията на бюджета, няма да бъдат одобрени 40 милиона лева за социални плащания и ще се 
постави под риск изпълнението на бюджета на социалното министерство за 2013 година. Работниците и служителите 
няма да получат ваучери за храна в общ размер на 40 милиона лева, заяви Чобанов. 
Без актуализация на бюджета няма да е възможно връщането на просроченото ДДС, което натоварва бюджета с 
допълнителни разходи за лихви. Без актуализация се блокира бюджетната процедура за 2014 и няма да могат да бъдат 
добре посочени фискалните цели, а без актуализацията тези цели няма да бъдат реалистични, добави финансовият 
министър. Без актуализация блокираме възможностите за диверсифициране на източниците на нов дълг, смята той. 
"В мотивите на президента за наложеното от него вето върху актуализацията на бюджета, не намираме мотиви, които 
атакуват по същество това, което предлагаме като актуализация. Не може да се съгласим с постановката за частично 
вето. Частично вето върху бюджета няма, особено когато се засягат параграфите за приходи, разходи и дълг", коментира 
още финансовият министър. 
Социалните партньори все пак обсъдиха актуализацията на бюджета, въпреки че тя вече е била приета на ресорната 
комисия към НСТС. Вчера на заседанието на комисията по бюджетна политика към Националния съвет за тристранно 
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сътрудничество е приета единодушно актуализацията на бюджета и според правилата за работа на НСТС не е 
задължително тя отново да се разглежда от социалните партньори, обясни в началото на заседанието вицепремиерът 
Зинаида Златанова, която председателства тристранката. Въпреки това социалните партньори счетоха за нужно за 
пореден път да представят позициите си по актуализацията и да зададат въпроси на финансовия министър. 
ясни към момента. "Преди повече от три години НСТС прие 60 антикризисни мерки и една от тях беше държавата да 
въведе регистър на задълженията си към бизнеса", напомни Велев и поиска, макар и със закъснение от три години да се 
създаде този регистър. Готови сме да подкрепим взимането на допълнителен дълг само срещу конкретни реформи, 
съгласни сме с увеличаването на дефицита, но само срещу реформи, заяви от своя страна Димитър Бранков от БСК. 
Първото заседание на НСТС от четири месеца насам се провежда публично, като медиите нямат възможност да 
присъстват в залата, в която то се провежда, но наблюдават случващото се по време на заседанието на телевизор, 
поставен в кафенето на Министерски съвет. 
 
bulgarski.pogled.info 
 
√ Тристранката подкрепи актуализацията на бюджета 
 
На първото си заседание от близо четири месеца насам Националният съвет за тристранно сътрудничество 
изрази подкрепата си за актуализацията на бюджета, предаде репортер на БГНЕС. 
След продължилото повече от два часа заседание на тристранния съвет вицепремиерът Зинаида Златанова, която 
председателства съвета коментира : "Всички партньори сме много доволни от това, че най-накрая социалният диалог е 
възстановен. Аз много благодаря на партньорите за това, че се отзоваха в почивния месец август да обсъдим 
актуализацията на бюджета. 
Това е един отговорен подход, за който аз много благодаря. Общо е мнението, че наистина беше крайно време да се 
възстанови диалогът със социалните партньори". Надявам се утре в парламента при гласуването на ветото върху 
актуализацията на бюджета, депутатите да вземат отговорно решение, каза още Златанова. 
Финансовият министър Петър Чобанов обясни след заседанието, че се търсят начини за събиране на 450 млн. лв. 
неплатено от фирмите към държавата ДДС. "Причината за това несъбрано ДДС са пропуски в събираемостта. Това е 
процес, при който сумите са надлежно декларирани, но съответните фирми не са могли да ги платят. Работи се много 
активно по този въпрос. Провеждат се разговори с длъжниците, изследват се причините това да се случи и 
възможностите в ускорени срокове тези пари да бъдат събрани. Някои суми в последните седмици вече събрахме", 
обясни той. 
"По отношение на някои допълнителни искания за социални плащания ще бъдат търсени резерви, но всичко зависи от 
самото изпълнение на приходите и успехите ни по оптимизация на разходите", каза още финансовият министър. 
"Позицията на АИКБ за бюджета за 2013 година не се е променила от ноември миналата година. Още тогава казахме, че 
този бюджет в този си вид не може да бъде изпълнен, поради силно надценена приходна част поради прогнозиран ръст 
на БВП, който няма да се случи. Относно приходите ние категорично смятаме, че заложеният нов техен по-малък размер 
е също трудно постижим и ще изисква много напрегната работа в приходните администрации, която не трябва да 
доведе до тормоз върху компаниите. 
Относно увеличението на разходите, те се увеличават само с 385 милиона лева и нашата препоръка е те да бъдат 
разписани по-ясно, за да отговори актуализацията на обществените очаквания за повече прозрачност", коментира след 
заседанието Васил Велев от АИКБ. Ние нямаме никакво съмнение, че новият дълг до 1 милиард лева е необходим, за да 
попълни изтънелия фискален резерв, подчерта Велев. АИКБ подкрепя увеличението на парите за ваучери, но 
препоръчва да се ускоряват реформите, особено административната реформа и реформата в сферата на сигурността. 
По време на НСТС се размениха няколко думи, че в някои сектори нещата са много тежки и може да се обърка 
ситуацията, но да се надяваме, че това, което сме казали правителството ще го вземе предвид и ще си даде сметка 
колко полезни са консултации и да се надяваме за в бъдеще да не се стига до прекратяване на тристранния диалог, 
заяви президентът на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев. 
Следващото заседание на НСТС ще бъде в началото на септември, когато ще бъдат обсъдени актуализираната стратегия 
по заетостта 2013-2020 г. и Наредбата за условията, по които страните следва да постигат съгласие при командироване 
на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги в друга страна-членка на ЕС, които отпаднаха от дневния 
ред на днешното заседание на НСТС.  
 
bulgariautre.bg 
 
√ Чобанов: Не може да се съгласим с постановката за частично вето 
 
Без актуализацията държавата няма отново да може да се превърне в коректен платец към бизнеса, може да се повтори 
ситуацията от 2009 година, когато държавата натрупа задължения към бизнеса. 
Това заяви финансовият министър Петър Чобанов по време на заседанието на НСТС, предаде  БГНЕС. Ако не се приеме 
актуализацията на бюджета, няма да бъдат одобрени 40 милиона лева за социални плащания и ще се постави под риск 
изпълнението на бюджета на МТСП за 2013 година. Работниците и служителите няма да може да получат ваучери за 
храна в общ размер на 40 милиона лева, заяви Чобанов. 
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Без актуализация на бюджета няма да е възможно връщането на просроченото ДДС, което натоварва бюджета с 
допълнителни разходи за лихви. Без актуализация се блокира бюджетната процедура за 2014 и няма да могат да бъдат 
добре посочени фискалните цели, без актуализацията тези цели няма да бъдат реалистични, добави финансовият 
министър. Без актуализация блокираме възможностите за диверсифициране на източниците на нов дълг, смята той. 
"В мотивите на президента за наложеното от него вето върху актуализацията на бюджета, не намираме мотиви, които 
атакуват по същество това, което предлагаме като актуализация. Не може да се съгласим с постановката за частично 
вето. Частично вето върху бюджета няма, особено когато се засягат параграфите за приходи, разходи и дълг", коментира 
още финансовият министър. 
Социалните партньори все пак обсъдиха днес актуализацията на бюджета, въпреки че тя вече е била приета на 
ресорната комисия към НСТС. Вчера на заседанието на комисията по бюджетна политика към НСТС е приета 
единодушно актуализацията на бюджета и според правилата за работа на НСТС не е задължително тя отново да се 
разглежда от социалните партньори, обясни в началото на заседанието вицепремиерът Зинаида Златанова, която 
председателства НСТС. Въпреки това социалните партньори счетоха за нужно за пореден път да представят позициите си 
по актуализацията и да зададат въпроси на финансовия министър. 
Васил Велев от АИКБ попита Министерството на финансите не е ли по-добре да се разпишат по-добре неотложните и 
непредвидените разходи или поне тези, които са ясни към момента. "Преди повече от три години НСТС прие 60 
антикризисни мерки и една от тях беше държавата да въведе регистър на задълженията си към бизнеса", напомни 
Велев и поиска, макар и със закъснение от три години да се създаде този регистър. Готови сме да подкрепим взимането 
на допълнителен дълг само срещу конкретни реформи, съгласни сме с увеличаването на дефицита, но само срещу 
реформи, заяви от своя страна Димитър Бранков от БСК. 
Първото заседание на НСТС от четири месеца насам се провежда публично, като медиите нямат възможност да 
присъстват в залата, в която то се провежда, но наблюдават случващото се по време на заседанието на телевизор, 
поставен в кафенето на Министерски съвет.  
 
sever.bg 
 
√ Тристранката одобри актуализацията на Бюджет 2013 
 
Националният съвет за тристранно сътрудничество /НСТС/ подкрепи актуализацията на Бюджет 2013, информират от 
пресслужбата на Министерски съвет. 
Единствено от КРИБ са изразили резерви по отношение на този акт. 
"Мотивите за наложеното от президента вето върху промените в бюджета са политически. Тъй като нямаме право да се 
занимаваме с политическа дейност, няма да ги коментираме”, обясни лидерът на КТ "Подкрепа” Константин Тренчев. 
Той припомни, че още миналата година синдикатът е определил бюджета като предизборен и изпълним само до 
средата на годината. Същата позиция изразиха и представителите на работодателските организации. 
"Този бюджет не може да бъде изпълнен и актуализацията му е без алтернатива”, подчерта Васил Велев от Асоциацията 
на индустриалния капитал в България. Той дори изрази мнение, че след последните данни за ръста на икономиката, за 
изпълнението на бюджета за първото полугодие и за дефлацията през последните месеци дори новите параметри в 
него са трудно изпълними. От БТПП обявиха, че макар първоначално да са били против поемането на нов държавен 
дълг, състоянието на резерва и задълженията към бизнеса са променили позицията им. 
"Без актуализацията на бюджета държавата няма да може отново да се превърне в коректен платец и ще се повтори 
ситуацията от 2009 г.”, заяви министърът на финансите Петър Чобанов. Сред другите рискове той посочи спиране на 
социалните плащания, на ваучерите за храна, блокиране на бюджетната процедура за 2014 г. и на възможността за 
диверсифициране на източниците на нов дълг. 
Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов изрази несъгласие с критиките на президента за увеличение 
на средствата за непредвидени и неотложни разходи. Той припомни, че през 2010 г., когато сегашният държавен глава е 
бил член на кабинета на ГЕРБ, направил актуализация на бюджета, средствата по това перо са били увеличени 14 пъти – 
от 87 млн. лв. на 1,23 млрд. лв. 
И трите страни в социалния диалог изразиха удовлетворението си от възстановяването на работата на НСТС, който 
определиха като важен инструмент за регулиране на обществените отношения.  
 
economix.bg 
 
√ Само КРИБ с резерви към бюджета 
 
Националният съвет за тристранно сътрудничество одобри актуализацията на бюджета. Водещият заседанието – 
вицепремиерът Зинаида Златанова заяви, че единствено от КРИБ са изразили резерви към актуализацията, поради липса 
на яснота за разход на предвидените средства. Заседанието продължи повече от два часа. 
КНСБ настоя за още 100 милиона лева за социални разходи, предаде БНР. Не ни удовлетворява социалната част на 
актуализацията на бюджета, заяви Ася Гонева от КНСБ. Сметките предвиждат увеличаване на социалните разходи с 40 
млн. лева, като основната част е за добавки за инвалиди. “Остават 40 млн. лв. за ваучерите. Те попълват дупката до 
септември, но не дават възможност да се изпълни ваучерната програма до края на годината”, заяви Гонева. Около 9 
млн. лв. са необходими като допълнителни усилия за пазара на труда, каза тя. 
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„Има кървящи рани, за които бюджетът не бива да си затваря очите, тъй като те ще продължат да загниват. Говорим за 
държавната подкрепа, свързана с дълговете на НЕК и БДЖ. КНСБ многократно поставя този въпрос. Смятаме, че НЕК 
няма никаква вина за това състояние и държавата трябва да обърне внимание”, посочи Гонева. 
КНСБ и “Подкрепа” настояват за увеличение на минималната работна заплата от октомври. 
„Наложително е да се увеличи минималният размер за обезщетение за безработица – да е 60% от минималната работна 
заплата, която сега е 310 лв. Защото сегашният минимален месечен размер на обезщетението е с около 100 лева по-
малко от определената от правителството линия на бедност 247 лв.”, обясни Константин Тренчев. 
Бизнесът поиска повече прозрачност на разходите. “Не е ли по-добре неотложните и непредвидени разходи да бъдат в 
голямата си част разписани по-ясно. Сумата от 85,6 млн. лв. за компенсиране на зелената енергия биха могли да бъдат 
отделени в отделно перо”, заяви Васил Велев от АИКБ. „Преди повече от три години тристранният съвет предложи, а 
правителството прие 60 антикризисни мерки, една от тях беше държавата да поддържа регистър на задълженията си 
към бизнеса – по ДДС и по неизплатени обществени поръчки”, припомни Велев. 
От БТПП обявиха, че макар първоначално да са били против поемането на нов държавен дълг, състоянието на резерва и 
задълженията към бизнеса са променили позицията им. 
От КРИБ също подчертаха, че е необходима по-голяма яснота за това на кой бизнес и как ще се разплаща държавата. 
Според организацията, оглавявана от Огнян Донев, е важна информираността и прозрачността. Необходимо е да има 
официална статистика за дължимото ДДС, смятат от КРИБ. 
Търсят се начини за събиране на 450 млн. лв. неплатено от фирмите към държавата ДДС, каза финансовият министър 
Петър Чобанов на брифинг след заседанието, предаде  „Фокус”. “Някои суми в последните седмици вече събрахме. Има 
идея новодекларираното да се поема от фирмите, като се плаща и част от старите задължения на съответните 
компании”, заяви Чобанов. 
 
bwnews.eu 
 
√ НСТС подкрепи актуализацията на бюджета  
 
На първото си заседание от близо четири месеца насам Националният съвет за тристранно сътрудничество изрази 
подкрепата си за актуализацията на бюджета, предаде репортер на БГНЕС. 
След продължилото повече от два часа заседание на тристранния съвет вицепремиерът Зинаида Златанова, която 
председателства съвета коментира : „Всички партньори сме много доволни от това, че най-накрая социалният диалог е 
възстановен. Аз много благодаря на партньорите за това, че се отзоваха в почивния месец август да обсъдим 
актуализацията на бюджета. 
Това е един отговорен подход, за който аз много благодаря. Общо е мнението, че наистина беше крайно време да се 
възстанови диалогът със социалните партньори“. Надявам се утре в парламента при гласуването на ветото върху 
актуализацията на бюджета, депутатите да вземат отговорно решение, каза още Златанова. 
Финансовият министър Петър Чобанов обясни след заседанието, че се търсят начини за събиране на 450 млн. лв. 
неплатено от фирмите към държавата ДДС. „Причината за това несъбрано ДДС са пропуски в събираемостта. Това е 
процес, при който сумите са надлежно декларирани, но съответните фирми не са могли да ги платят. Работи се много 
активно по този въпрос. Провеждат се разговори с длъжниците, изследват се причините това да се случи и 
възможностите в ускорени срокове тези пари да бъдат събрани. Някои суми в последните седмици вече събрахме“, 
обясни той. 
„По отношение на някои допълнителни искания за социални плащания ще бъдат търсени резерви, но всичко зависи от 
самото изпълнение на приходите и успехите ни по оптимизация на разходите“, каза още финансовият министър. 
„Позицията на АИКБ за бюджета за 2013 година не се е променила от ноември миналата година. Още тогава казахме, че 
този бюджет в този си вид не може да бъде изпълнен, поради силно надценена приходна част поради прогнозиран ръст 
на БВП, който няма да се случи. Относно приходите ние категорично смятаме, че заложеният нов техен по-малък размер 
е също трудно постижим и ще изисква много напрегната работа в приходните администрации, която не трябва да 
доведе до тормоз върху компаниите. 
Относно увеличението на разходите, те се увеличават само с 385 милиона лева и нашата препоръка е те да бъдат 
разписани по-ясно, за да отговори актуализацията на обществените очаквания за повече прозрачност“, коментира след 
заседанието Васил Велев от АИКБ. Ние нямаме никакво съмнение, че новият дълг до 1 милиард лева е необходим, за да 
попълни изтънелия фискален резерв, подчерта Велев. АИКБ подкрепя увеличението на парите за ваучери, но 
препоръчва да се ускоряват реформите, особено административната реформа и реформата в сферата на сигурността. 
По време на НСТС се размениха няколко думи, че в някои сектори нещата са много тежки и може да се обърка 
ситуацията, но да се надяваме, че това, което сме казали правителството ще го вземе предвид и ще си даде сметка 
колко полезни са консултации и да се надяваме за в бъдеще да не се стига до прекратяване на тристранния диалог, 
заяви президентът на КТ „Подкрепа“ Константин Тренчев. 
Следващото заседание на НСТС ще бъде в началото на септември, когато ще бъдат обсъдени актуализираната стратегия 
по заетостта 2013-2020 г. и Наредбата за условията, по които страните следва да постигат съгласие при командироване 
на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги в друга страна-членка на ЕС, които отпаднаха от дневния 
ред на днешното заседание на НСТС. 
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√ Тристранката заработи. Чобанов се чуди какво ще се случи без актуализацията на бюджета (обновена) 
 
След 4 - месечно прекъсване днес отново в 10.00 часа се събра Националният съвет за тристранно сътрудничество 
(НСТС). 
На събранието присъстват всички членове на Тристранката. То е председателствано от вицепремиера и министър на 
правосъдието Зинаида Златанова, предаде репортер на novini.bg. 
На заседанието присъстват финансовият министър Петър Чобанов и социалният министър Хасан Адемов. 
Заседанията на НСТС занапред ще са открити за медиите. 
Идеята й срещна напълно съгласието на представителите на БСК, БТПП, КРИБ, АИКБ, КТ „Подкрепа"и КНСБ. 
Ние слагаме началото на тази политика, защото знаем, че при служебното правителство тристранен диалог нямаше и на 
практика диалог нямаше, заяви Златанова в началото на заседанието. 
Основна тема на дебатите ще бъде темата, приковала общественото внимание, а именно промените в Бюджет 2013 г. 
Очакваше се Тристранката да обсъди и промени в стратегията за насърчаване на заетостта. Лидерът на КТ „Подкрепа" 
Константин Тренчев предложи да има само една единствена точка, с която да се занимаят днес - актуализацията на 
бюджета. По думите му, нещата в тази насока не са подготвени. 
Петър Чобанов отново представи мотивите си за актуализацията на бюджета. По думите му, мотивите на президента за 
вето са политически. Той е категоричен, че не може да се съгласи с едно частично вето. "Такова вето няма. Числата са 
свързани и не могат да се изпълняват по отделно", каза Чобанов. 
Той попита какво ще се случи без актуализацията на бюджета. По думите му, действащият бюджет има неблагоприятно 
въздействие. Чобанов засегна отново темата за приходната част и подчерта, че не е съобразено нейното неизпълнение в 
сега действащия бюджет. По думите му, липсва гъвкавост в частта за разходите на бюджета. 
Чобанов подчерта, че без актуализацията ще се продължи фискалната политика, водена от правителството на ГЕРБ от 
2009 година." Без актуализацията и неодобрените бюджетни средства много трудно ще стане изпълнението на 
програмата на МСТС, тъй като бюджетният недостиг е много голям", заяви финансовият министър. Държавата няма да 
може да се разплаща с бизнеса, няма да може да се върне ДДС - то, заяви още той. 
"Без актуализация вървим към блокиране на бюджетната процедура за 2014 година, както и затруднение на плащането 
на дълга през първото тримесечие на следващата година", съобщи Чобанов. 
От КРИБ са против актуализацията на бюджета, защото аргументите на правителството не са достатъчно ясни, както и 
липсват точни статистики колко точно трябва да бъде върнатото ДДС. 
На заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) представителите на бизнеса поискаха по-
ясно разписване в бюджета на средствата за неотложни и непредвидени разходи. „Има нови данни за забавяне на 
икономиката през второто тримесечие. Има отрицателен тренд. И така планираните, актуализирани приходи е трудно да 
бъдат изпълнени”, заяви Васил Велев от АИКБ. 
„Има повишена обществена чувствителност на тема прозрачност. Не е ли по-добре неотложните и непредвидени 
разходи да бъдат в голямата си част разписани по-ясно. 85,6 млн. лв. за компенсиране на зелената енергия. Те биха 
могли да бъдат отделени в отделно перо”, заяви той. „Преди повече от три години тристранният съвет предложи, а 
правителството прие 60 антикризисни мерки, една от тях беше държавата да поддържа регистър на задълженията си 
към бизнеса – по ДДС и по неизплатени обществени поръчки”, припомни Велев. 
При актуализацията на бюджета през 2010 г. средствата за неотложни и непредвидени разходи са увеличени 14 пъти – 
от 87 млн. лв. на 1 230 000 000 лв. Това заяви на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) 
министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов по повод критиките за увеличение на непредвидените 
разходи. 
„Не съм съгласен с презумпцията за виновност – че това правителство ще изхарчи тези пари непрозрачно. Няма как да се 
изхарчат непрозрачно, защото има постановление на Министерски съвет, където надлежно ще са разписани”, обясни 
министърът. Той подчерта, че предвиденият в актуализацията на бюджета социален пакет не са пари за допълнителни 
социални разходи. Това са средства по недостигащи пари за социални плащания, които са гарантирани със закон. Всички 
тези разходи са визирани в конкретните закони, посочи Адемов. 
„Преводът на думата вето от латински на български е „забранявам”. Сега усещането е, че вместо „власт власт да спира” е 
„власт опозиция подпира”, заяви Хасан Адемов по повод разделението на властите и ветото на президента. 
"Актуализацията на дянковския бюджет е неизбежна и няма алтернатива", заяви на заседание на Националния съвет за 
тристранно сътрудничество (НСТС) президентът на КТ „Подкрепа” Константин Тренчев. „Многократно определяхме 
бюджета като предизборен, планиран до средата на годината. Отсъстваха адекватни политики за здравеопазването, 
майчинството, науката”, заяви Тренчев. „Наложително е да се увеличи минималният размер за обезщетение за 
безработица – да е 60% от минималната работна заплата, която сега е 310 лв. Защото сегашният минимален месечен 
размер на обезщетението е с около 100 лева по-малко от определената от правителството линия на бедност 247 лв.”, 
обясни Тренчев. 
„Ние подкрепихме увеличаването на минималната работна заплата от 1 януари 2013 г. от 290 на 310 лв., но настояхме в 
средата на годината за ново етапно увеличаване от 310 на 330 лв., което считаме, че е реалистично да стане от началото 
на октомври и което ще намали значително броя на т.н. работещи бедни”, посочи Тренчев. 
Не желаем да обсъждаме ветото на президента, заяви Константин Тренчев. Държавата стремглаво се спуска по 
нанадолнището, каза още той. 
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√ Синдикатите и работодателите казаха „да“ на актуализацията на бюджета 
 
Националният съвет за тристранно сътрудничество подкрепи актуализацията на Бюджет 2013. Единствено от КРИБ бяха 
изразени резерви по отношение на този акт, съобщи председателят на НСТС – вицепремиерът Зинаида Златанова, която 
ръководи днес първото заседание на тристранката след прекратяването на работата й преди четири месеца. 
„Мотивите за наложеното от президента вето върху промените в бюджета са политически. Тъй като нямаме право да се 
занимаваме с политическа дейност, няма да ги коментираме”, обясни лидерът на КТ „Подкрепа” Константин Тренчев. 
Той припомни, че още миналата година синдикатът е определил бюджета като предизборен и изпълним само до 
средата на годината. Същата позиция изразиха и представителите на работодателските организации. „Този бюджет не 
може да бъде изпълнен и актуализацията му е без алтернатива”, подчерта Васил Велев от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. Той дори изрази мнение, че след последните данни за ръста на икономиката, за 
изпълнението на бюджета за първото полугодие и за дефлацията през последните месеци дори новите параметри в 
него са трудно изпълними. От БТПП обявиха, че макар първоначално да са били против поемането на нов държавен 
дълг, състоянието на резерва и задълженията към бизнеса са променили позицията им. 
„Без актуализацията на бюджета държавата няма да може отново да се превърне в коректен платец и ще се повтори 
ситуацията от 2009 г.”, заяви министърът на финансите Петър Чобанов. Сред другите рискове той посочи спиране на 
социалните плащания, на ваучерите за храна, блокиране на бюджетната процедура за 2014 г. и на възможността за 
диверсифициране на източниците на нов дълг. „Държавата трябва да е предсказуем партньор, да плаща навреме и да 
обърне внимание на чувствителните групи”, посочи той. По думите му, в мотивите на президента за наложеното от него 
вето няма такива, които атакуват по същество – правно или конституционно, предлаганото от правителството. 
Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов изрази несъгласие с критиките на президента за увеличение 
на средствата за непредвидени и неотложни разходи. Той припомни, че през 2010 г., когато сегашният държавен глава е 
бил член на кабинета на ГЕРБ, направил актуализация на бюджета, средствата по това перо са били увеличени 14 пъти – 
от 87 млн. лв. на 1,23 млрд. лв. „Не съм съгласен с презумпцията за виновност – че това правителство ще изхарчи тези 
пари непрозрачно. Това няма как да стане, защото има постановления на Министерския съвет, където се разписват 
надлежно всички разходи”, коментира той и посочи, че по този ред през 2010 г. тогавашното правителство е 
разпределило 783 млн. лв. от резерва за непредвидени и неотложни разходи. От своя страна министър Чобанов 
припомни, че в мотивите към законопроекта са посочени размерът и за какво точно ще отидат допълнителните 
плащания. 
И трите страни в социалния диалог изразиха удовлетворението си от възстановяването на работата на НСТС, който 
определиха като важен инструмент за регулиране на обществените отношения. Според Васил Велев от АИКБ, в края на 
мандата на ГЕРБ Съветът не е работил добре, а след това съвсем е спрял заседанията си. 
„Нямаме никакви съмнения, че новият дълг до 1 млрд. лв. е необходим, за да попълни изтънелия фискален резерв. 
Грешката, която най-често се допуска по отношение на увеличението на разходите в бюджета, е, че те се увеличават с 1 
млрд. лв. Всъщност разходите се увеличават с 385 млн. лв. Нашата препоръка е те да бъдат разписани по-ясно, за да 
може актуализацията да отговори на обществените очаквания за повече прозрачност”, заяви Велев.  
„АИКБ още през ноември миналата година заяви, че този бюджет не може да бъде изпълнен, поради силно надценена 
приходна част, поради прогнозиран ръст на брутния вътрешен продукт, който няма да се случи. Категорично смятаме, че 
и новият, намален размер на приходите, ще е трудно постижим и ще изисква много напрегната работа в приходните 
администрации. Това не трябва да доведе до административен произвол, тормоз над компаниите и събиране на данък 
там, където може да се събере лесно, но не се дължи. Визирам солидарната отговорност”, посочи той.  
Работодателите подкрепят увеличението на средствата за ваучерите за храна. 
АИКБ препоръча да се ускорят реформите – особено административната и в сферата на сигурността“, заяви Велев след 
заседанието НСТС, цитиран от агенция Фокус. 
Подобно е и мнението на БСК. 
Единствено (и чаквано) от КРИБ не подкрепиха актуализацията на бюджета, въпреки че не са срещу нея, а против 
начина, по който се представят мотивите по тази актуализация и действията около нея - обясненията защо това трябва 
да се направи. „Относно това, че с актуализацията държавата ще се разплати с бизнеса, да, нека да го направят, но да го 
направят по начин, по който наистина да убедят бизнеса, че това разплащане с бизнеса ще се случи, а не е просто 
поредната мантра и празно обещание“, заяви още сутринта пред БНТ изпълнителният директор на КРИБ Евгений 
Иванов. 
Вицепремиерът Златанова посочи, че в името на публичността и прозрачността, следващите заседания на социалните 
партньори ще се излъчват на живо в интернет. За днешната среща бяха създадени условия тя да бъде проследена 
директно от представителите на медиите. 
 В Троян, премиерът Орешарски коментира, че няма сериозни аргументи за ветото на президента върху бюджета и той 
се надява, че то ще бъде преодоляно. „Неслучаен факт е, че социалните ни партньори и работодателските организации и 
синдикати имат единодушно мнение, че актуализацията е необходима. Виждаме в аргументите, прокрадват се и между 
становищата на президента, респективно и експертите, които са му готвили това становище, или учудващо непознаване 
на бюджетна материя, или умишлено манипулиране. Така че надявам се утре преодоляването на ветото да бъде факт. 
Икономистите, защото тези, които са разбрали за какво става въпрос, не коментират по никакъв начин, а тези, които вие 
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цитирате, ги съветвам да прочетат малко по-задълбочено, че ние измерваме лимита за нетния дълг, което означава, че 
няма да има нов дълг, ако ме разбирате какво искам да кажа”, каза Орешарски за БНР. 
 
plovdivweek.com 
 
√ Тренчев се надява да няма втора актуализация на бюджета 
 
"Да се надяваме, че няма да се наложи и втора актуализация на бюджета, тъй като се изказаха обосновани съмнения, че 
и тези пари, които ще се вземат, може да не стигнат". Това заяви президентът на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев 
веднага след приключване на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). "Две 
организации категорично останаха на позициите си – КТ "Подкрепа" за това, че по-голямо недоразумение от Симеон 
Дянков не е имало, КРИБ – че по-велик човек не е имало. Всеки си вярва в някакъв Господ", коментира Тренчев 
заседанието. "Имахме възражения по това как да се разпределят средствата, които ще бъдат придобити чрез 
актуализацията. Да се надяваме, че няма да се наложи и втора актуализация на бюджета, тъй като се изказаха 
обосновани съмнения, че и тези пари, които ще се вземат, може да не стигнат", каза още той. Тренчев алармира, че 
положението в някои сектори са доста тежки и продължи с думите: "Да се надяваме, че правителството ще вземе 
предвид това, което сме казали. Вярвам, че министрите и вицепремиерът ще си дадат сметка колко полезни са 
консултациите и колко адекватна информация могат да получат от тях и да не се стига до ситуации, в които тристранният 
диалог да бъде прекратен". На заседанието не са обсъждали мотивите на президента за ветото, увери Тренчев. Двата 
синдикати напомниха, че не искат да се месят в политически спорове. "Нямаме никакви съмнения, че новият дълг до 1 
млрд. лв. е необходим, за да попълни изтънелия фискален резерв". Това заяви Васил Велев от Асоциация на 
индустриалния капитал в България (АИКБ), друг представител на Тристранката, след заседанието. "Грешката, която най-
често се допуска по отношение на увеличението на разходите в бюджета, е, че те се увеличават с 1 млрд. лв. Всъщност 
разходите се увеличават с 385 млн. лв", обясни Василев. Той уточни, че те трябва да бъдат разписани по-ясно. По този 
начин актуализацията ще отговори на обществените очаквания за повече прозрачност", категоричен бе Василев. "АИКБ 
още през ноември миналата година заяви, че този бюджет не може да бъде изпълнен, поради силно надценена 
приходна част, поради прогнозиран ръст на брутния вътрешен продукт, който няма да се случи. Категорично смятаме, че 
и новият, намален размер на приходите, ще е трудно постижим и ще изисква много напрегната работа в приходните 
администрации. Това не трябва да доведе до административен произвол, тормоз над компаниите и събиране на данък 
там, където може да се събере лесно, но не се дължи. Визирам солидарната отговорност", коментира още 
представителят на АИКБ. От АИКБ настояват за ускоряване на административната реформа и тази в сферата на 
сигурността. 
 
bgvestnik.eu 
 
√ Бизнесът за бюджета: Яснота за неотложните разходи и дебат за реформи 
 
Бизнесът иска по-ясно разписване в бюджета на средствата за неотложни и непредвидени разходи и дебат за 
реформите по отделните сектори. Това стана ясно на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество 
(НСТС) днес. По предложение на водещия заседанието – вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида 
Златанова и със съгласието на участниците, дебатите бяха открити за журналисти, предаде агенция Фокус. „Има нови 
данни за забавяне на икономиката през второто тримесечие. Има отрицателен тренд. И така планираните, 
актуализирани приходи е трудно да бъдат изпълнени”, заяви Васил Велев от Асоциацията ивзуднлиабвия капитал в 
България. „Има повишена обществена чувствителност на тема прозрачност. Не е ли по-добре неотложните и 
непредвидени разходи да бъдат в голямата си част разписани по-ясно. 85,6 млн. лв. за компенсиране на зелената 
енергия. Те биха могли да бъдат отделени в отделно перо”, заяви той. „Преди повече от три години тристранният съвет 
предложи, а правителството прие 60 антикризисни мерки, една от тях беше държавата да поддържа регистър на 
задълженията си към бизнеса – по ДДС и по неизплатени обществени поръчки”, припомни Велев.  От КРИБ също 
подчертаха, че е необходима по-голяма яснота за това на кой бизнес и как ще се разплаща държавата. Според 
организацията е важна информираността и прозрачността. Необходимо е да има официална статистика за дължимото 
ДДС, смятат от КРИБ.  Подкрепяме необходимостта от актуализация на бюджета, заяви Димитър Бранков, зам.-
председател на БСК. Бранков отбеляза, че са съгласни дори да има по-голям дефицит, но само срещу ясно разписани 
реформи по отделните сектори. „Дефицит – да, но срещу реформи. Нужен е дебат за реформите”, заяви той. 
Актуализацията ще осигури допълнително фискално пространство за покриване на разходи в пенсионната система, 
смята Бранков.  От БТПП заявиха, че подкрепят оптимизирането на разходите на ведомствата, запазване на фискалната 
стабилност. „Има вече статистически данни за по-бавните темпове за изпълнение на приходната част. Голяма част от 
мерките на новото правителство подкрепяме – разплащане на просрочените задължения с бизнеса. Не подкрепяме 
идеята за увеличаване на минималната работна заплата”, заявиха от палатата. Те призоваха да се даде възможност на 
правителството да реализира своята управленска програма. 
 


