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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Информационна агенция БГНЕС  
 
√ Васил Велев: Политиците счупиха стомната 
Политиците счупиха стомната - това е шамар за всички. Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния 
капитал Васил Велев, предаде репортер на БГНЕС. 
Ако не бъдат положени адекватни усилия за успокояване на обществото ще преминем към радикални действия, като 
ползваме всички възможни обществени и граждански инструменти преди провеждането на предсрочните 
парламентарни избори. Това подчертаха в декларация национално представителните организации на работниците и 
служителите, както и на работодателите, между които и Асоциацията на индустриалния капитал. Сред тях са 
ръководителите на БСК, на КНСБ, на КТ "Подкрепа", на БТПП и на КРИБ. Декларацията е безпрецедентна и имаме пълно 
единогласие по нея, подчерта президентът на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев. 
Тук сме хората, които формират БВП на страната, а политиците го харчат, продължи Велев. Днес сме заедно, защото 
имаме сериозен проблем - политиците преминаха всички граници и в тази ситуация няма невинни. И ще ги назова 
поименно - БСП, ГЕРБ, ДПС, Атака, България без цензура и РБ. Те счупиха стомната, това е един шамар за всички, едни от 
тях клатят държавата, за да дойдат на бял кон във властта, а други ги наблюдават безучастно. За една година имахме 40% 
ръст на борсовите индекси, това свидетелстваше, че ще имаме ускорено развитие в един следващ период. След което 
само за 1 месец имаме с 20% спад на борсовите индекси при отсъствие на всякакви предпоставки за това в икономиката 
и финансите. Борсата ни казва - ако така продължавате същото ще се случи и с икономиката. Всичко това се случва 
заради нашите политици и затова е нашия гняв и възмущение. Затова им казваме - преминахте всякакви граници, 
държавата не е ваша, а на тези, които работят и пълнят хазната. Вие сте слуги на народа и си вършете работата. 
Упълномощен съм да заявя от нашата асоциация - спрете да си играете на стражари и апаши, защото ще дойде горския, 
предупреди Велев. Ние не искаме да се занимаваме с политика, спрете вие да се занимавате с бизнес, защото вие 
крадете едни пари, а работата я вършат други, каза той. Ние не искаме една партобизнесолигархия да смени друга. Това, 
което се случи с банковата криза беше предизвикано, щели да вземат заем от 5 млрд., кой дава заеми на фалираща 
държава, не скри недоволството от непремерените изказвания на политиците Велев. 
Искаме политическите партии да ни върнат държавата, а ако трябва отново да я конституираме, заяви с подчертано 
възмущение и изпълнителният председател на БСК Божидар Данев. Не произнасяме присъда, но я пишем в момента, 
закани се той. Гответе се за това - обърна се той към политиците. 
Една управляваща група се готви да смени друга и отсега можем да предполагаме какво да очакваме от тях, каза Васил 
Тодоров, главен секретар на БТПП. Смятаме, че фокусът трябва да бъде върху активните политики, продължи той. Малко 
се говори за неотложните и нерешени въпроси на държавата в медиите и затова ние сме стигнали до консенсус какво да 
се направи в краткосрочен план, посочи Тодоров. 
Работодатели и синдикати настояват политическите партии да постигнат консенсус за големите енергийни проекти, за 
Споразумението за партньорство за периода до 2020 г. Към парламента те имат условието депутатите да замразят 
разглеждането на всички законопроекти с изключение на решенията, осигуряващи финансова устойчивост в 
здравеопазването и енергетиката, за стабилизиране на пенсионната система с обвързването на пенсионната възраст с 
ръста на продължителността на живота и др. Както и всички актове, свързани със задължителните изисквания на ЕС. 
Работодателите и синдикатите настояват правителството да пресече в зародиш опита за финансовата дестабилизация на 
България и да представи отчет за финансовото състояние на страната. Към президента те отправят условие да гарантира 
честни и прозрачни избори, както и финансовата, икономическа и социална стабилност на България. Към него има 
очакване да ускори подготовката на държавния бюджет за 2015 г. и Споразумението за партньорство с ЕК по бюджетната 
рамка до 2020 г. 
"Осъждаме поведението на парламентарните и извънпарламентарните политически сили, които нагнетяват обществено 
напрежение и обричат икономиката на стагнация, а обществото - на безперспективност и бедност", се казва в 
декларацията на работодателите и синдикатите. /БГНЕС 
 
Информационна агенция Фокус   
 
√ Васил Велев: Опитваме се да върнем политиците към дневния ред на обществото 
София. Опитваме се да върнем политиците към дневния ред на обществото. Между бизнеса и синдикатите има много 
различия, но това, което ни обединява, е, че трябва да търсим конструктивно решение на съществуващите проблеми. 
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Това каза председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев в предаването „Денят 
започва” на БНТ. 
По думите му общата декларация изразява възмущение, гняв и осъжда действията на политиците.  
„Държавата беше използвана за разчистване на лични, корпоративни и партийни сметки, което е недопустимо. В 
малкото оставащо парламентарно време нашите политици не намериха възможност да работят по важните за нацията и 
за икономиката въпроси. След европейските избори страната тръгна назад като политическа ситуация, което рискува да 
повлече и икономиката. От там идва нашата тревога за работните места, за успеха на бизнеса“, обясни Велев. 
Според него няколко са най-належащите теми, които трябва да бъдат разгледани незабавно и да бъде постигнат 
консенсус по тях: Законът за училищното образование, трите пакета за намаляване на административната тежест и 
подобряване на бизнес-средата, реформата в такса „Битови отпадъци“. 
 
√ Акценти в предаването „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“ 
София. Представителни организации на работодателите и синдикатите се обърнаха с призив към политиците за 
приоритетни решения до 5 август, които да бъдат в интерес на страната – кои са те според бизнеса? Подробностите ще 
търсим в програма „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“ в разговор Божидар Данев, изпълнителен председател на 
БСК. Ще излезе ли БСП от кризата след конгреса на БСП, обявен за 27 юли, и какви са очакванията за партийния форум? 
Темата ще коментираме с Минчо Казанджиев, член на БСП и кмет на Ловеч. Ще участва ли ГЕРБ в консултации за 
уточняване на дневния ред на последните дни на 42-то НС? Кои са, според ГЕРБ, въпросите, които трябва да залегнат в 
дневния ред на парламента? Това са също част от въпросите, които ще поставим в програмата ни. 
Излезе от печат книгата „Бойните маршове на честта и славата на България“ по инициатива на Агенция и Радио „Фокус“. 
Имаме ли днес потребност от духа на възрожденските и патриотични песни, e още един от тематичните ни въпроси. 
Над Сторосел се рушат трите археологически обекта останали от траките. Подробностите ще научим от репортерите ни в 
Пловдив.  
 
bulgaria.utre.bg   
 
√ Васил Велев: Политиците преминаха всякакви граници 
Държавата беше използвана за разчистване на лични и корпоративни сметки, което е недопустимо 
Декларацията ни беше провокирана от събитията през последните седмици. След европейските избори политиката в 
страната тръгна назад, което рискува да повлече и икономиката. Това каза в сутрешния блок на БНТ председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев.  
Вчера националните работодателски и синдикални организации отправиха общ ултиматум към политическите партии и 
институциите незабавно да предприемат действия, които да доведат до успокояване на ситуацията у нас.  
Политиците преминаха всякакви граници. Държавата беше използвана за разчистване на лични и корпоративни сметки, 
което е недопустимо. И в малкото останало време на този парламент политиците не се обединиха от важните неща. Ние 
се опитваме да ги върнем към дневния ред на обществото, заяви Велев.  
Президентът на КНСБ Пламен Димитров подчерта, че политиците трябва да говорят за спешните мерки, които трябва да 
се предприемат в момента. Хората не са виновни, че са поставени в подобна сложна политическа ситуация. Спешно 
трябва да се намерят средства за здравната каса, иначе има риск хората да мрат по улиците. Нужно е съгласие и по 
големите енергийни проекти. Трябва да стане ясно кой какво ще строи и с какви пари. Прозрачността трябва да бъде 
гарантирана, заяви синдикалистът. Той настоя да бъде разгледан законопроекта за ранно пенсиониране.  
Димитров не изключи възможността, ако исканията в декларацията на работодатели и синдикати не бъдат изпълнени, да 
започнат протести. 
 
Нова телевизия   
 
√ Работодатели и синдикати с ултиматум към политиците 
Те настояват за спешни мерки за успокояване на обществото 
Синдикатите и бизнесът поставиха невиждан ултиматум на държавата. Профсъюзни лидери и работодателски 
организации заплашиха с безпрецедентни съвместни действия, ако до 1 месец управляващите не изпълнят исканията им.  
За синдикатите и работодателите невинни партии няма. В общата им декларация те отправиха сериозни критики и 
искания към народните представители, кабинета и държавния глава.  
 „Когато организациите на бизнеса и на работниците застанат заедно в общ документ, значи имат какво да кажем”, заяви 
Пламен Димитров от КНСБ. 
 „При наши членове си изкарват хляба повече български граждани, отколкото са гласоподавателите на всички партии 
взети заедно”, заяви Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България.  
 „Срамно е това, което става, особено в последните месеци”, допълни Константин Тренчев от КТ „Подкрепа”.  
 „Затова казваме: „Стоп! Спрете се, огледайте се, повече така не може. Преминахте всякакви граници. Държавата не е 
ваша””, продължи Васил Велев. 
 „Искаме политическите партии да ни върнат държавата”, добави Божидар Данев от БСК. 
Пламен Димитров заяви, че синдикатите и работодателите са готови да организират „безпрецедентни съвместни 
действия”, за да накарат партиите да изпълнят исканията им.  
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Поименно като виновни бяха изредени всички политически партии, както тези в парламента, така и всички, които се 
готвят да влязат в него.  
 „Един шамар за тях. Защото счупиха стомната”, заяви Васил Велев. 
Ултиматумът е със срок до 5 август. А в декларацията се иска от партиите да постигнат съгласие в парламента по 
големите енергийни проекти, необходимата актуалиазиция на бюджета за здраве и спешно решение на въпроса как ще 
продължи пенсионната реформа.  
Ултиматумът към правителството е да направи отчет на това какво оставя след себе си, както и да спре  всички опити за 
финансова дестабилизация. 
А към президента искането е да избере отдалечен от всички партии служебен кабинет и да гарантира честни избори.  
 „Трудът и капиталът са на единни политически позиции, осъждащи политическата класа. Присъдата засега не я 
произнасяме, но я пишем. Така че се гответе и за присъдата”, заяви Божидар Данев. 
А за да изпълнят присъдата са категорични, че няма да чакат до изборите. 
 Синдикатите и работодателите не подминаха и темата за банките. Обясниха, че са предусещали какво ще се случи и са 
отправили своите предупреждения много преди ситуацията да се усложни. 
 
news7.bg   
 
√ Работодатели и синдикати с общи искания 
Едно от исканията е за спешна актуализация на бюджета на Здравната каса 
Спешна актуализация на парите за здраве и яснота по всички енергийни проекти. Това поискаха работодатели и 
синдикати в обща декларация до правителството. Според тях парламентът  трябва  спешно да реши важни проблеми, 
преди да се разпусне. 
Работодатели и синдикати твърдят, че бюджетът на Здравната каса може да се актуализира. Вариантите са три.  
"Единият – с увеличение на събираемостта на вноските. С допълнителна подкрепа на целеви трансфер – това е втория 
механизъм, т.е. да се преструктурират разходи. Могат да се намерят поне 200 млн., които биха закрепили положението 
до края на тази година. Третия вариант е да се имитира целеви дълг, който минава през актуализация на целия 
републикански бюджет", заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
Обществото не е достатъчно запознато с проблемите в енергийния сектор, твърдят синдикати и работодатели.  
"Никой не знае детайлите и финансовата подложка на всички големи енергийни проекти – какво е положението с АЕЦ 
"Белене", каква е реалната икономика на "Южен поток", каква е реалната икономика на седми блок в АЕЦ "Козлодуй". 
Ние виждаме, че енергетиката е изправена пред крайна и дългосрочна криза", коментира председатлеят на БСК Божидар 
Данев. 
Ако правителството не обърне внимание на най-сериозните проблеми, работодатели и синдикати са готови на 
радикални действия.  
 
Вестник Труд   
 
√ Синдикати и работодатели: Даваме срок на политиците да заработят до 5 август  
В срок до 5 август политиците и депутатите трябва да решат три основни въпроса, ако не искат синдикати и работодатели 
да се вдигнат на общ протест. Това предупреждават в безпрецедентна декларация до обществеността от най-големите 
работодателски организации - Българска стопанска камара, Асоциация на индустриалния капитал в България , Българска 
търговско-промишлена палата, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, КНСБ и КТ Подкрепа. 
От организациите съветват политиците да се върнат в пленарна зала и да престанат със защитата на собствените си 
партийни интереси и защита на тесни корпоративни интереси. 
"Напомняме, че политиците са избрани от народа, за да му служат - функция, чието изпълнение в момента е напълно 
заменено с преследването на тясно партийни и корпорпоративни интереси", се казва в декларацията. 
Браншовиците настояват в указания срок политическите партии да постигнат консенсус по големите енергийни проекти,  
да замразят разглеждането на всички законопроекти, с изключение на тези, които са свързани с осигуряване на 
финансова устойчивост в здравеопазването и енергетиката. И не на последно място - да пресeкат в зародиш всеки опит 
за финансова дестабилизация  в страната. 
 
dariknews.bg   
 
√ Работодатели и синдикати с ултиматум към политиците 
Националните работодателски и синдикални организации отправиха общ ултиматум към политическите партии и 
институциите незабавно да предприемат действия, които да доведат до успокояване на ситуацията у нас. 
"В случай че не бъдат положени адекватни усилия за успокояване на обществото, ще преминем към радикални действия, 
като ползваме всички възможни обществени и граждански инструменти преди парламентарните избори", заявяват в 
съвместна декларация от БТПП, БСК, КРИБ, Асоциацията на индустриалния капитал в България, КНСБ и КТ "Подкрепа", 
представена пред медиите в Националния пресклуб на БТА. 
От шестте организации отказаха засега да конкретизират какви точно стъпки ще предприемат, но намекнаха, че една от 
възможните е обръщение към избирателите преди вота. Трудът и капиталът са на единни политически позиции, 
присъдата сега не я произнасяме, но в момента я пишем, посочи Божидар Данев, изпълнителен председател на БСК. 
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Като шамар срещу парламентарните партии - БСП, ДПС "Атака" и ГЕРБ, и предупреждение към тези, които искат да влязат 
в следващото Народно събрание - "България без цензура" и Реформаторският блок, обясни общата позиция Васил Велев, 
председател на Асоциацията на индустриалния капитал. "Не искаме една партобизнес олигархия да замени друга 
партобизнес олигархия", подчерта той. 
Работодатели и синдикати настояват в рамките на оставащото време на 42-то НС да бъде постигнат консенсус между 
партиите по големите енергийни проекти и по споразумението за партньорство с ЕС за периода до 2020 година. В същото 
време депутатите спешно да гласуват решения, свързани с финансовата устойчивост в здравеопазването (в т. ч. и 
актуализацията на бюджета на НЗОК), в енергетиката, в социалната сфера в частта с обвързването на ръста на възрастта 
за пенсиониране с продължителността на живота. 
В декларацията се настоява президентът да назначи служебен кабинет, равно отдалечен от партийни, корпоративни и 
лобистки интереси, както и от самата президентска институция, за да бъде гарантирана подготовката и честното 
произвеждане на предсрочния вот. 
Шестте организации искат също служебното правителство да започне и подготовката за Бюджет 2015, както и 
правителството на Пламен Орешарски да представи отчет за финансовото състояние на страната в началото и в края на 
мандата си. 
"Партиите в парламента да се вземат в ръце и да си свършат работата, а тези, които искат да влязат в следващото НС, да 
станат част от общия консенсус", призова президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
Според президента на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев заради партийни интереси и сблъсъци е поставено на карта 
съществуването на цялата финансова система. 
В дъното на банковата, финансовата и политическата криза е Народното събрание, което по думите на Божидар Данев за 
една година не е намерило сили да "прескочи котерийните борби". Банковата криза нямаше да се случи, добави Васил 
Велев, ако не бяха заложени политически игри, тя не е в резултат на обективни натрупвания. 
Кризата има партийна "подкладка" - конфликтът "Делян Пеевски-Цветан Василев", посочи Данев. "Принос" имала и 
прокуратурата с нейните изпреварващи действия. 
 
Вестник Сега  
 
√ Бизнесът и синдикатите излязоха с ултиматум към властта 
Браншовите организации искат спешни мерки от парламента в три области 
Работодатели и синдикати безпрецедентно се оказаха на едната страна на барикадата срещу правителството 
Работодатели и синдикати излязоха с безпрецедентна обща декларация и поставиха ултиматум с мерки и задачи на 
политическите партии, които да свършат в последните дни на 42-рия парламент. Социалните партньори настояват НС да 
замрази обсъждането на всякакви спорни закони, освен в няколко области. На първо място се настоява за актуализация 
на бюджета на здравната каса. Според разчетите дефицитът в НЗОК ще е поне 329 млн. лв. към края на август.  
Друго искане е да се разгледа решението, което обвързва ръста на пенсионната възраст с ръста на продължителността на 
живота и запазване правата за ранно пенсиониране от 1 януари 2015 г. От другата година пенсионните фондове трябва 
да започнат да изплащат ранните пенсии на работниците от първа и втора категория, но по партидите на хората няма 
достатъчно натрупани средства. Самите дружества искат отсрочка, в която основната пенсия да продължи да се плаща от 
НОИ, а те да дават допълнителните пари. Освен това КНСБ настоява да се замразят сегашните условия за пенсиониране 
на миньорите и др.  
Третата област засяга европейските средства до 2020 г. - страната ни трябва да приеме редица закони, които са 
предварителни условия, поставени ни от ЕК, за да получи парите. Организациите настояват за съгласие и по големите 
енергийни проекти 
Социалните партньори подчертаха, че ако не бъдат изпълнени исканията им, ще действат крайно, но категорично 
отказаха да кажат в какво ще се изрази недоволството. "Ако не бъдем чути, ние сме готови да организираме 
безпрецедентни съвместни действия, за да ги накараме да направят това. Няма да кажем какви са в този момент, само 
заявяваме че имаме готовност", обяви президентът на КНСБ Пламен Димитров. "Това, което става последната година, е 
срамно. Управляващите доказаха по безпрецедентен начин, че нищо освен техните интереси не ги вълнува. Тези хора в 
своята страст да обслужат нечии интереси стигнаха дотам, че поставиха на карта съществуването на цялата финансова 
система", допълни и лидерът на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев. Според него до кризата се е стигнало със 
съдействието и одобрението на определени държавни структури.  
Представителите на бизнеса не бяха толкова емоционални, но са категорични, че няма да останат със скръстени ръце. 
"Нашата обща декларация е шамар за всички партии, представени в парламента, и превантивен шамар за тези, които 
може би ще влязат в него при следващото правителство", коментира Васил Велев от Асоциацията на индустриалния 
капитал в България. Изпълнителният председател на Българската стопанска камара Божидар Данев пък заяви, че в 
момента се пише присъдата на политическата класа. 
 
Вестник Преса  
 
√ Синдикати и работодатели отправиха ултиматум към политиците 
Ще протестират, ако исканията им не бъдат изпълнени 
Работодателските и синдикалните организации отправиха общ ултиматум към политическите партии и институциите. Те 
настояват незабавно да бъдат взети мерки, които да доведат до успокояване на ситуацията в страната. В съвместната 
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декларация участват Българската търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара, Конфедерацията на 
работодателите ииндустриалците, Асоциацията на индустриалния капитал в България, КНСБ и КТ „Подкрепа”.Те 
заплашват, че ако не бъдат взети ''незабавни мерки за успокояване на обществото'', ще преминат към ''радикални 
действия преди изборите''. 
Работодателите и синдикатите настояват до разпускането на парламента, депутатите да постигнат консенсус по големите 
енергийни проекти, както и по споразумението за партньорство с ЕС за периода до 2020 година. Освен това народните 
представители трябва спешно да гласуват решения, свързани с финансовата устойчивост в здравеопазването, в 
енергетиката, в социалната сфера. 
От шестте организации отказаха засега да конкретизират какви точно стъпки ще предприемат, ако това не се случи. Те 
обаче намекнаха, че една от възможните е обръщение към избирателите преди вота. „Присъдата сега не я произнасяме, 
но в момента я пишем”, заяви Божидар Данев,  изпълнителен председател на БСК. 
 „Политиците преминаха всички граници и в тази ситуация няма невинни. И ще ги назова поименно - БСП, ГЕРБ, ДПС, 
„Атака”, „България без цензура” и Реформаторския блок. Те счупиха стомната, това е един шамар за всички, едни от тях 
клатят държавата, за да дойдат на бял кон във властта, а други ги наблюдават безучастно”, заяви Васил Велев, 
председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. И добави: „Не искаме една партобизнес олигархия 
да замени друга партобизнес олигархия". 
Работодателите и синдикатите коментираха, че именно Народното събрание е в дъното на банковата, финансовата и 
политическата криза. „Банковата криза нямаше да се случи, ако не бяха заложени политически игри, тя не е в резултат на 
обективни натрупвания. Кризата има партийна „подкладка” – конфликтът Пеевски- Василев”, заяви още Васил Велев.  
„Принос" имала и прокуратурата с нейните ''изпреварващи действия''. 
В декларацията се настоява още президентът да назначи служебен кабинет, равно отдалечен от партийни, корпоративни 
и лобистки интереси, както и от самата президентска институция. Шестте организации искат също служебното 
правителство да започне и подготовката за Бюджет 2015, както и правителството на Пламен Орешарски да представи 
отчет за финансовото състояние на страната в началото и в края на мандата си. 
 
Капитал Daily  
 
√ Бизнесът и синдикатите поставиха конкретни задачи на властта преди изборите 
Те настояват партиите да се разберат за големите енергийни проекти и за споразумението за партньорство с ЕС 
до 2020 г. 
Четирите национално представителни работодателски организации и двата синдиката предупреждават в декларация 
политиците да спрат да нагнетяват напрежение и изброяват важни според тях приоритети, около които управлението на 
страната да се обедини. В нея се предупреждава, че ако не бъдат положени адекватни усилия за успокояване на 
обществото, шестте организации са готови на радикални действия преди парламентарните избори през есента.  
Декларацията е разпространена от името на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска 
камара, Българската търговско-промишлена палата, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, 
Конфедерацията на независимите синдикати в България и Конфедерацията на труда "Подкрепа".  
Бизнесът и синдикатите настояват партиите, представени в българския и в Европейския парламент, да се разберат преди 
5 август по два въпроса - за големите енергийни проекти и за споразумението за партньорство за периода до 2020 г., 
съобщи dnevnik.bg. 
Задачите пред отиващите си парламент и правителство 
Те искат Народното събрание да замрази разглеждането на всички законопроекти освен актуализацията на бюджета на 
здравната каса, решенията, осигуряващи финансова устойчивост в енергетиката, обвързването на пенсионната възраст с 
продължителността на живота и запазването на ранното пенсиониране на работещите при тежки условия. 
Друг приоритет на Народното събрание според декларацията трябва да бъдат всички актове, свързани със 
задължителните изисквания на ЕС. 
Задачите пред правителството са да пресича в зародиш всеки опит за финансова дестабилизация и да представи отчет за 
финансовото състояние на страната в началото и в края на своя мандат. От президента Росен Плевнелиев деловите среди 
и представителите на работещите очакват да гарантира създаването на служебно правителство, равно отдалечено от 
всички партийни, корпоративни и лобистки интереси, както и от президентската институция. 
Какво се иска от служебния кабинет 
Служебният кабинет трябва да гарантира провеждането на честни и прозрачни избори, финансова, икономическа и 
социална стабилност на страната, се посочва в декларацията. Друга негова задача е да ускори подготовката на проекта на 
бюджета за следващата година и Споразумението за партньорство с Европейската комисия по бюджетната рамка до 
2020 г. и съответните програми към него. 
От правораздавателните органи се изисква да приложат цялата сила на закона за установяване и предотвратяване на 
всякакви опити за дестабилизиране на икономиката и на страната.   
В декларацията се настоява политиците, обществениците, експертите и журналистите да прекратят всякакви публични 
изяви, които подклаждат общественото напрежение. 
Според документа страната изживява безпрецедентната политическа криза, пълен срив на доверието към държавността 
и държавните институции. Авторите й подчертават, че постигането на обществените цели и решаването на проблемите 
на бизнеса и работещите изискват  диалог и рационални решения, а не самоцелно противопоставяне и нетолерантност, 
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водещи до недоволство и напрежение. Те напомнят на политиците, че са избрани от народа, за да му служат – функция, 
чието изпълнение в момента е напълно заменено с преследването на тяснопартийни и корпоративни интереси. 
Бизнесът и профсъюзите осъждат поведението на парламентарните и извънпарламентарните политически сили, които 
нагнетяват обществено напрежение и обричат икономиката на стагнация, а обществото – на безперспективност и 
бедност. 
 
Вестник Дума 
 
√ Работодатели и синдикати поискаха яснота за енергийните проекти 
Настояват 42-то НС да замрази всички законопроекти, с изключение на решенията, осигуряващи финансова устойчивост в 
здравеопазването и енергетиката 
Всички големи работодателски и синдикални организации настояват до края на мандата на правителството на 5 август 
42-то НС и депутатите да постигнат съгласие по големите енергийни проекти и споразумението за партньорство до 2020 г. 
Организациите настояват за замразяването на всички законопроекти, с изключение на решенията, осигуряващи 
финансова устойчивост в здравеопазването и енергетиката, както и всички актове, свързани с членството на България в 
ЕС. Исканията на работодателите и синдикатите са отправени към отиващото си 42-ро Народно събрание, от което се 
иска още да направи отчет за финансовото състояние на страната. На специална пресконференция организациите 
поискаха президентът да гарантира създаване на служебен кабинет, еднакво отдалечен от всички политически 
формации, който да гарантира честни и прозрачни избори. 
Ако не бъдат положени адекватни усилия за успокояване на обществото, ще преминем към радикални действия, като 
ползваме всички възможни обществени и граждански инструменти преди провеждането на предсрочните 
парламентарни избори, заканиха се в декларация Асоциацията на индустриалния капитал, ръководителите на БСК, КНСБ, 
на КТ "Подкрепа", на БТПП и на КРИБ. Декларацията е безпрецедентна и имаме пълно единогласие, подчерта 
президентът на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев. 
"Тук сме хората, които формират БВП на страната, а политиците го харчат. Днес сме заедно, защото имаме сериозен 
проблем - политиците преминаха всички граници и в тази ситуация няма невинни. И ще ги назова поименно - БСП, ГЕРБ, 
ДПС, "Атака", "България без цензура" и РБ. Те счупиха стомната, това е един шамар за всички, едни от тях клатят 
държавата, за да дойдат на бял кон във властта, а други ги наблюдават безучастно. За една година имахме 40% ръст на 
борсовите индекси, това свидетелстваше, че ще имаме ускорено развитие в един следващ период. След което само за 1 
месец имаме с 20% спад на борсовите индекси при отсъствие на всякакви предпоставки за това в икономиката и 
финансите. Борсата ни казва - ако така продължавате, същото ще се случи и с икономиката", обобщи председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. Според Пламен Димитров от КНСБ безотговорното поведение на 
политиците заплашва доходите на хората, техните спестявания и икономическата стабилност. Според Тренчев 
актуализацията на бюджета на Здравната каса също трябва да стане, докато 42-то НС все още не си е отишло. 
 
Вестник Монитор 
 
√ Бизнес и синдикати със задачи към политиците 
Четирите национално представителни работодателски организации и двата синдиката поставиха редица задачи пред 
политиците, които да бъдат изпълнени до изборите. „В случай че не бъдат положени адекватни усилия за успокояване на 
обществото, ще преминем към радикални действия, като ползваме всички възможни обществени и граждански 
инструменти преди парламентарните избори”, заявяват в своя декларация работодателите и синдикатите. 
Бизнесът и синдикатите настояват депутатите да замразят разглеждането на всички законопроекти освен актуализацията 
на бюджета на здравната каса, решенията, осигуряващи финансова устойчивост в енергетиката, обвързването на 
пенсионната възраст с продължителността на живота и запазването на ранното пенсиониране на работещите при тежки 
условия. Организациите изрично настояват да бъдат ратифицирани всички актове, свързани със задължителните 
изисквания на ЕС.От правителството работодателите и синдикатите искат да пресича в зародиш всеки опит за финансова 
дестабилизация и да представи отчет за финансовото състояние на страната в началото и в края на своя мандат.От 
президента пък деловите среди и представителите на работещите очакват да гарантира създаването на служебно 
правителство, равно отдалечено от всички партийни, корпоративни и лобистки интереси, както и от самата президентска 
институция.Пред бъдещия служебен кабинет те поставят като задача да ускори подготовката на проекта на бюджета за 
2015 г. и Споразумението за партньорство с ЕК по бюджетната рамка до 2020 г. 
 
pik.bg 
 
√ Безпрецедентно! Работодателите и синдикатите скачат заедно срещу „партобизнес олигархията”! Плашат с 
радикални действия! 
Виновни били всички - БСП, ГЕРБ, ДПС, „Атака”, ББЦ, Реформаторите 
Работодателските и синдикалните организации отправиха общ ултиматум към политическите партии и институциите. Те 
настояват незабавно да бъдат взети мерки, които да доведат до успокояване на ситуацията в страната, съобщи Нова тв. 
 В съвместната декларация участват Българската търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара, 
Конфедерацията на работодателите и индустриалците, Асоциацията на индустриалния капитал в България, КНСБ и КТ 
„Подкрепа”. 
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 Те заплашват, че ако не бъдат взети незабавни мерки за успокояване на обществото, ще преминат към радикални 
действия преди изборите.  
Работодателите и синдикатите настояват до разпускането на парламента депутатите да постигнат консенсус по големите 
енергийни проекти, както и по споразумението за партньорство с ЕС за периода до 2020 година. Освен това народните 
представители трябва спешно да гласуват решения, свързани с финансовата устойчивост в здравеопазването, в 
енергетиката, в социалната сфера.  
От шестте организации отказаха засега да конкретизират какви точно стъпки ще предприемат, ако това не се случи. Те 
обаче намекнаха, че една от възможните е обръщение към избирателите преди вота.  
„Присъдата сега не я произнасяме, но в момента я пишем”, заяви Божидар Данев,  изпълнителен председател на БСК.   
„Политиците преминаха всички граници и в тази ситуация няма невинни. И ще ги назова поименно - БСП, ГЕРБ, ДПС, 
„Атака”, „България без цензура” и Реформаторския блок. Те счупиха стомната, това е един шамар за всички, едни от тях 
клатят държавата, за да дойдат на бял кон във властта, а други ги наблюдават безучастно”, заяви Васил Велев, 
председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. И добави: „Не искаме една партобизнес олигархия 
да замени друга партобизнес олигархия". 
 Работодателите и синдикатите коментираха, че именно Народното събрание е в дъното на банковата, финансовата и 
политическата криза. 
 „Банковата криза нямаше да се случи, ако не бяха заложени политически игри, тя не е в резултат на обективни 
натрупвания. Кризата има партийна „подкладка” – конфликтът Пеевски - Василев”, заяви още Васил Велев.   
 „Принос" имала и прокуратурата с нейните изпреварващи действия. 
 В декларацията се настоява още президентът да назначи служебен кабинет, равно отдалечен от партийни, корпоративни 
и лобистки интереси, както и от самата президентска институция. 
 Шестте организации искат също служебното правителство да започне и подготовката за Бюджет 2015, както и 
правителството на Пламен Орешарски да представи отчет за финансовото състояние на страната в началото и в края на 
мандата си. 
 
konkurent.bg   
 
√ Работодатели и синдикалисти с ултиматум към всички партии 
Искат до 5 август НС да се занимава само със стабилизиране на здравеопазването и енергетиката и с европейски 
въпроси, иначе - радикални действия 
Работодатели и синдикати настояват да бъде замразено разглеждането на всички законопроекти, а Народното събрание 
да се заеме само с решения, които да осигуряват финансова стабилност в здравеопазването и енергетиката. Искането се 
съдържа в обща декларация на КНСБ, КТ "Подкрепа" и всичките 4 национално представени работодателски организации. 
Авторите настояват, че до края на мандата на Народното събрание на 5 август, трябва да се актуализира бюджетът на 
Здравната каса, да се стабилизира енергетиката и да се постигне съгласие по споразумението за партньорство с 
Европейския съюз за следващия програмен период. Всички останали решения трябва да бъдат замразени. 
Работодатели и синдикати предупреждават, че ако политиците не положат адекватни усилия, ще преминат към 
радикални действия. Те отказаха да уточнят какви са, но подчертаха, че няма да чакат предсрочните избори и че 
политиците не биха искали да разберат какво ще им се случи, ако се стигне до общи действия между работници и 
работодатели. 
"Ние имаме ясни планове как да противодействаме и да накараме политиците да променят своите решения", подчерта 
председателят на БСК Божидар Данев, цитиран от bTV. 
Президентът на КНСБ Пламен Димитров на свой ред подчерта, че исканията не са свързани с намеса в политиката, а 
произтичат от рискове за работните места, доходите и икономиката. 
Политиците преминаха всички граници и в тази ситуация няма невинни. И ще ги назова поименно - БСП, ГЕРБ, ДПС, 
„Атака”, „България без цензура” и Реформаторския блок. Те счупиха стомната, това е един шамар за всички, едни от тях 
клатят държавата, за да дойдат на бял кон във властта, а други ги наблюдават безучастно”, заяви председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев, цитиран от Нова тв. И добави: „Не искаме една 
партобизнес олигархия да замени друга партобизнес олигархия". 
 
Вестник Стандарт   
 
√ Работодатели и синдикати настояват за решения от НС 
София. Водещите работодателски организации и синдикалистите от КНСБ и КТ "Подкрепа" настояха да бъде замразено 
разглеждането на всички законопроекти, а Народното събрание да се заеме само с решения, които да осигуряват 
финансова стабилност в здравеопазването и енергетиката. 
Искането им се съдържа в обща декларация на всички национално представени работодателски и синдикални 
организации. 
До 5-ти август (края на мандата на това Народно събрание), трябва да се актуализира бюджетът на Здравната каса, да се 
стабилизира енергетиката и да се постигне съгласие по споразумението за партньорство с Европейския съюз за 
следващия програмен период. Всички останали решения трябва да бъдат замразени, обявиха на пресконференция днес 
Българска стопанска камара, Асоциация на индустриалния капитал в България , Българска търговско-промишлена палата, 
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, КНСБ и КТ "Подкрепа". 



8 

 

 

Работодатели и синдикати предупреждават, че ако политиците не положат адекватни усилия, ще преминат към 
радикални действия. Те отказаха да уточнят какви са, но подчертаха, че няма да чакат предсрочните избори и че 
политиците не биха искали да разберат какво ще им се случи, ако се стигне до общи действия между работници и 
работодатели. 
 
mediapool.bg  
 
√ В общ ултиматум към политиците и институциите: Работодатели и синдикати искат спешни мерки за успокояване на 
обществото 
"Не искаме една партобизнес олигархия да замени друга партобизнес олигархия” 
Националните работодателски и синдикални организации отправиха общ ултиматум към политическите партии и 
институциите, в който искат от тях незабавно да предприемат действия, които да доведат до успокояване на ситуацията у 
нас. 
"В случай че не бъдат положени адекватни усилия за успокояване на обществото, ще преминем към радикални действия, 
като ползваме всички възможни обществени и граждански инструменти преди парламентарните избори", заявяват в 
съвместна декларация от БТПП, БСК, КРИБ, Асоциацията на индустриалния капитал в България, КНСБ и КТ "Подкрепа". 
Документът, цитиран от БТА, бе представена на обща пресконференция в неделя. 
От шестте организации отказаха засега да конкретизират какви точно стъпки ще предприемат, но намекнаха, че една от 
възможните е обръщение към избирателите преди вота. Трудът и капиталът са на единни политически позиции, 
присъдата сега не я произнасяме, но в момента я пишем, посочи Божидар Данев, изпълнителен председател на БСК. 
Като шамар срещу парламентарните партии - БСП, ДПС "Атака" и ГЕРБ, и предупреждение към тези, които искат да влязат 
в следващото Народно събрание - "България без цензура" и Реформаторският блок, обясни общата позиция Васил Велев, 
председател на Асоциацията на индустриалния капитал. "Не искаме една партобизнес олигархия да замени друга 
партобизнес олигархия", подчерта той. 
Работодатели и синдикати настояват в рамките на оставащото време на 42-то НС да бъде постигнат консенсус между 
партиите по големите енергийни проекти и по споразумението за партньорство с ЕС за периода до 2020 година. В същото 
време депутатите спешно да гласуват решения, свързани с финансовата устойчивост в здравеопазването (в т. ч. и 
актуализацията на бюджета на НЗОК), в енергетиката, в социалната сфера в частта с обвързването на ръста на възрастта 
за пенсиониране с продължителността на живота. 
В декларацията се настоява президентът да назначи служебен кабинет, равно отдалечен от партийни, корпоративни и 
лобистки интереси, както и от самата президентска институция, за да бъде гарантирана подготовката и честното 
произвеждане на предсрочния вот. 
Шестте организации искат също служебното правителство да започне и подготовката за Бюджет 2015, както и 
правителството на Пламен Орешарски да представи отчет за финансовото състояние на страната в началото и в края на 
мандата си. 
"Партиите в парламента да се вземат в ръце и да си свършат работата, а тези, които искат да влязат в следващото НС, да 
станат част от общия консенсус", призова президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
Според президента на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев заради партийни интереси и сблъсъци е поставено на карта 
съществуването на цялата финансова система. 
В дъното на банковата, финансовата и политическата криза е Народното събрание, което по думите на Божидар Данев за 
една година не е намерило сили да "прескочи котерийните борби". 
Банковата криза нямаше да се случи, добави Васил Велев, ако не бяха заложени политически игри, тя не е в резултат на 
обективни натрупвания. 
Кризата има партийна "подкладка" - конфликтът "Делян Пеевски-Цветан Василев", посочи Данев. "Принос" имала и 
прокуратурата с нейните изпреварващи действия. 
 
investor.bg  
 
√ Работодатели и синдикати с ултиматум към отиващото си правителство* 
Национални организации поискаха конкретни действия от кабинета и заплашиха с планирани съвместни действия 
Национално представителните организации на бизнеса и на синдикатите излязоха с безпрецедентна обща позиция към 
управляващите, в която се искат няколко конкретни действия по важни за обществото въпроси преди очакваната оставка 
на кабинета. 
В обща декларация се настоява за конкретни действия, включително и законодателни, в няколко области: да се реши 
въпросът с дефицита в здравеопазването, темата за пенсионната реформа,  да бъде стабилизирана енергетиката, както и 
парламентът да работи до разпускането си единствено по законите, свързани с транспонирането на евродирективи, за да 
не бъдат налагани санкции на страната. Иска се и да бъде замразено приемането на спорни закони. 
 „Когато организациите на бизнеса и работниците застанат зад един общ документ, значи има какво да кажат. 
Конкретната причина е огромното безпокойство на всички от случващото се в държавата”, заяви президентът на КНСБ 
Пламен Димитров. 
"Това трябва да направят депутатите и да си отидат, за да дойде служебният кабинет", препоръча той. 
Ако бизнесът и синдикатите не бъдат чути, ще последват „безпрецедентни съвместни действия”, каза Димитров, но 
отказа да посочи какво конкретно се планира. Лидерът на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев също не каза какво 
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може да се очаква, но заяви, че е възможно работодатели и синдикати да се задействат „в името на оцеляването на 
държавата и нейната стабилност”. За това как ще действаме ще се разберем помежду си, допълни той. 
Тренчев заяви, че обществото иска устойчива и предвидима среда. Той обвини политическата класа като цяло за това, че 
България през 90-те години е била на добра стартова позиция, а днес е „на опашката на Европа”. 
 „Това, което става, особено в последните месеци и година, е срамно. Всички трябва да се срамуваме, че сме излъчили 
управляващи и политици, които по един безпрецедентен начин доказаха, че ги вълнуват само техните интереси”, заяви 
синдикалистът. 
По повод предизвиканата и овладяна банкова паника той допълни, че политиците дотолкова са се увлекли да обслужат 
нечии лични или групови интереси, че финансовата система на държавата и нейната стабилност са били поставени на 
карта. Според него събитията от последните дни са се случили със „съдействието на определени държавни структури”. 
Тренчев изтъкна, че здравеопазването в момента е изключително критична област, заради проблемите на Спешна 
помощ и болниците. 
Той също призова да се свърши най-необходимото, като в служебното правителство влязат компетентни хора, които да 
се заемат с бюджета. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев каза, че работодатели и синдикати са 
се обединили, въпреки сериозните различия между тях, защото има сериозен проблем. 
 „Политиците преминаха всякакви граници, които в никакъв случай не биваше да се преминават. Тук няма невинни”, каза 
той и упрекна четирите партии в парламента – ГЕРБ, БСП, ДПС и „Атака” за действията им, включително и заради 
продължаващите няколко седмици проблеми с кворума. 
Превантивно Велев отправи предупреждение и към партиите, които евентуално може да влязат в следващото Народно 
събрание – „България без цензура” и Реформаторския блок, „за да не счупят стомната”. 
Велев обвини и управляващите за ситуацията с банките от последните дни, защото според него „едни фалират банка, 
използвайки държавата, а други им позволяват това с користни подбуди”. 
Той посочи още, че за една година е бил отбелязан 40% ръст на борсовите индекси при средно за света 20% - тоест сме 
можели да очакваме ускорено развитие. След което само през юни имаме 20%-ен спад на борсовите индекси при 
отсъствието на всякакви фундаментални причини за това в икономиката – при ръст на БВП и заетостта, добро здраве на 
публичните финанси и банковата система. 
 „Борсата ни казва: ако така продължавате, това ще се случи в реалната икономика. Всичко това е заради политиците. Не 
заради кризата в Украйна или стагнация в световната икономика. Затова е нашият гняв и възмущение”, заяви Васил 
Велев. 
 „Преминахте всякакви граници. Държавата не е ваша, вие не сте й началници. Държавата е на хората на труда и 
предприемачите, които пълнят бюджета, който вие харчите”, обърна се той към политиците. 
Велев изтъкна, че бизнесът не иска една олигархия да бъде заменена с друга. 
 „Искаме политическите партии да ни върнат държавата. Тя ни беше открадната”, каза изпълнителният председател на 
Българската стопанска камара Божидар Данев. 
Той изтъкна, че никой от актуалните в момента политици не е представил визия за развитието на страната и решение 
например на демографския проблем, както и на проблемите в пенсионната или здравната система. 
 „Дълбочината на националната криза може да се измери с факта, че трудът и капиталът са на едни позиции, осъждащи 
политическата класа. Още не произнасяме присъдата, но в момента я пишем”, обяви Данев. 
Васил Тодоров, главен секретар на БТПП, също посочи, че има сериозен проблем, който трябва да бъде решен. Той 
заяви, че случващото се в политическия живот оставя впечатлението, че политиците са напълно самодостатъчни и 
държавата съществува единствено заради тях. Той посочи като пример сметките кога да са изборите. 
Парламентарният секретар на КРИБ Румяна Георгиева коментира, че точно преди година организацията е поискала 
правителството да подаде оставка. За този едногодишен период стана видно, че тези оценки са били основателни, тъй 
като няма напредък в социалните системи, а енергетиката е в колапс, каза тя. 
Пламен Димитров коментира, че се търсят нови инструменти за контрол от страна на бизнеса, синдикатите и медиите за 
работата на политиците. 
Запитани какви ще са радикалните действия и ще включват ли те бойкот на предсрочните избори, участниците в 
пресконференцията пак отказаха да отговорят. Божидар Данев каза само, че присъдата скоро ще бъде оповестена, но 
няма да се чака да минат предсрочните парламентарни избори. Велев допълни, че очаква политиците да свършат 
работата, за която са избрани. 
Тренчев поиска отчет от отиващото си правителство, както се отчита всяка една фирма. 
Пламен Димитров допълни, че без спешни решения НЗОК и болниците няма да издържат и това ще стане ясно през 
септември или октомври, когато няма да има здравни грижи. 
Той препоръча на управляващите няколко варианта, за да бъдат осигурени необходимите за здравеопазването средства: 
да се повиши драстично събираемостта на приходите, към здравеопазването да бъдат пренасочени определени за друга 
цел разходи или допълнително дългово финансиране за касата – например от емитирания дълг заради банковата 
паника, който не е изразходван. 
В декларацията се осъжда поведението на парламентарните и извънпарламентарни политически сили, които нагнетяват 
обществено напрежение и обричат икономиката на стагнация. Там се казва още: "В случай, че не бъдат положени 
адекватни усилия за успокояване на обществото, ще преминем към радикални действия, като ползваме всички 
възможни обществени, граждански инструменти и действия преди провеждането на парламентарните избори". 
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√ Работодатели и синдикати: Политиците изоставиха важните за икономиката въпроси 
Държавата беше използвана за разчистване на лични партийни и корпоративни сметки, твърдят представители 
на бизнеса 
Политиците изоставиха важните за икономиката въпроси, коментират днес представители на бизнеса и на синдикатите 
по повод вчерашната обща декларация с ултимативен тон към политиците. 
Национално представителните организации на работодателите и синдикатите поискаха вчера конкретни действия по 
актуални за обществото проблеми преди очакваната оставка на кабинета. Те осъдиха поведението на парламентарните и 
извънпарламентарни политически сили и заплашиха с радикални действия, ако не бъдат предприети действия по важни 
за обществото въпроси. 
„Инициатори на тази декларация бяха работодателите, което значи, че на тях им е прекипяло. Очевидно изкуствено 
предизвиканата банкова криза на фона на политическите боричкания им дойде повече“, заяви пред БНР 
вицепрезидентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов. Той подчерта, че  политиците трябва да постигнат съгласие по 
основни теми като енергетиката и здравеопазването. 
„В края на тази година изтича възможността за ранно пенсиониране на категорийните работници – миньори, металурзи, 
енергетици и т.н. през НОИ. Това са неща, за които трябва да се помисли. Аз не съм оптимист, че те ще направят избори 
на 5 октомври, ще се боричкат още 2 седмици кой да направи правителство, ще влязат в парламента с неготов бюджет за 
следващата година и непременно ще се хванат за тези неща“, смята Манолов. 
Според него от политическата ситуация в момента няма да има печеливш. 
Синдикатите са поискали отчет от премиера Пламен Орешарски и за финансовото състояние в страната преди и в края на 
мандата му, за да се избегне традицията виновни винаги да са предишните управляващи. Според Манолов ситуацията 
поставя в напрежение всички, от които зависи вземането на някакви решения, защото не знаят кой ще им търси 
отговорност за стореното или нестореното. 
„След европейските избори страната тръгна назад като политическа ситуация, което рискува да повлече и икономиката“, 
заяви пред БНТ председателят на Асоциацията на индустриалния капитал  Васил Велев. 
Той допълни, че заради сегашната ситуация работодателите поставят въпросите „за работните места, за работата на 
хората, за успеха на бизнеса“. 
„Изразихме не само нашето разочарование. Ние изразихме нашето възмущение и гняв и осъдихме действията на 
политиците, които преминаха всякаква граница. Държавата беше използвана за разчистване на лични партийни и 
корпоративни сметки, което е недопустимо и в малкото оставащо парламентарно време нашите политици не намериха 
възможност да работят по важните за нацията и за икономиката въпроси“, каза Велев. 
Президентът на КНСБ допълни картината. Пламен Димитров посочи, че в момента не може да се говори за радикални 
реформи с мандата и с доверието, което имат Народното събрание и правителството. 
Трябва да говорим за спешни мерки, например за проблемите в здравеопазването, припомни той  въпроса за 
необходимостта да бъде актуализиран бюджетът на НЗОК. 
„Ако Здравната каса не получи допълнително поне 200 милиона, гласувани от Народното събрание, има реална опасност 
през летните месеци, август, септември, пък и октомври докато има ново правителство и нов парламент, хората да нямат 
никаква възможност да стигат до лекар“, подчерта Димитров. 
 
Вестник Дневник 
 
√ Бизнесът и синдикатите поставиха задачи на депутатите, министрите и президента 
Четирите национално представителни работодателски организации и двата синдиката в декларация предупреждават 
политиците да спрат да нагнетяват напрежение и изброяват важни според тях приоритети, около които управлението на 
страната да се обедини. 
В декларацията се предупреждава, че ако не бъдат положени адекватни усилия за успокояване на обществото, шестте 
организации са готови на радикални действия преди парламентарните избори през есента.  
Бизнесът и синдикатите настояват партиите, представени в българския и в европейския парламент, да се разберат преди 
5 август по два въпроса - за големите енергийни проекти и за споразумението за партньорство за периода до 2020 г. 
Те искат Народното събрание да замрази разглеждането на всички законопроекти освен актуализацията на бюджета на 
здравната каса, решенията, осигуряващи финансова устойчивост в енергетиката, обвързването на пенсионната възраст с 
продължителността на живота и запазването на ранното пенсиониране на работещите при тежки условия. 
Друг приоритет на Народното събрание според декларацията трябва да бъдат всички актове, свързани със 
задължителните изисквания на ЕС. 
Задачите пред правителството са да пресича в зародиш всеки опит за финансова дестабилизация и да представи отчет за 
финансовото състояние на страната в началото и в края на своя мандат. 
От президента деловите среди и представителите на работещите очакват да гарантира създаването на служебно 
правителство, равно отдалечено от всички партийни, корпоративни и лобистки интереси, както и от президентската 
институция. 
Служебният кабинет трябва да гарантира провеждането на честни и прозрачни избори, финансова, икономическа и 
социална стабилност на страната, се посочва в декларацията. Друга негова задача е да ускори подготовката на проекта на 
държавен бюджет за 2015 г. и Споразумението за партньорство с Европейската комисия по бюджетната рамка до 2020 г. 
и съответните програми към него. 
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Правораздавателните органи да приложат цялата сила на закона за установяване и предотвратяване на всякакви опити 
за дестабилизиране на икономиката и на страната, настоява декларацията.   
В нея се призовават политиците, обществениците, експертите и журналистите да прекратят всякакви публични изяви, 
които подклаждат общественото напрежение. 
Според декларацията страната изживява безпрецедентната политическа криза, пълен срив на доверието към 
държавността и държавните институции. Авторите й подчертават, че постигането на обществените цели и решаването на 
проблемите на бизнеса и работещите изискват  диалог и рационални решения, а не самоцелно противопоставяне и 
нетолерантност, водещи до недоволство и напрежение. Те напомнят на политиците, че са избрани от народа, за да му 
служат – функция, чието изпълнение в момента е напълно заменено с преследването на тясно партийни и корпоративни 
интереси. 
Бизнесът и профсъюзите осъждат поведението на парламентарните и извънпарламентарни политически сили, които 
нагнетяват обществено напрежение и обричат икономиката на стагнация, а обществото – на безперспективност и 
бедност. 
Те призовават парламентарно представените партии да спазват принципите на парламентарната демокрация и да 
оправдаят доверието на суверена, като прекратят игрите с кворума и се върнат в пленарна зала, да насочат усилията си 
към важни нормативни актове с цел гарантиране на стабилността на икономиката. 
Декларацията е разпространена от името на Асоциацията на индустриалния капитал в България, българската стопанска 
камара, Българстката търговско-промишлена палата, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, 
Конфедерацията на независимите синдикати в България и Конфедерацията на труда "Подкрепа".   
 
dir.bg 
 
√ Работодатели и синдикалисти с ултиматум към властта 
Работодатели и синдикати настояват да бъде замразено разглеждането на всички законопроекти, а Народното събрание 
да се заеме само с решения, които да осигуряват финансова стабилност в здравеопазването и енергетиката. Искането се 
съдържа в обща декларация на КНСБ, КТ "Подкрепа" и всичките 4 национално представени работодателски организации. 
Авторите к настояват, че до края на мандата на Народното събрание на 5 август, трябва да се актуализира бюджетът на 
Здравната каса, да се стабилизира енергетиката и да се постигне съгласие по споразумението за партньорство с 
Европейския съюз за следващия програмен период. Всички останали решения трябва да бъдат замразени. 
Работодатели и синдикати предупреждават, че ако политиците не положат адекватни усилия, ще преминат към 
радикални действия. Те отказаха да уточнят какви са, но подчертаха, че няма да чакат предсрочните избори и че 
политиците не биха искали да разберат какво ще им се случи, ако се стигне до общи действия между работници и 
работодатели. 
"Ние имаме ясни планове как да противодействаме и да накараме политиците да променят своите решения", подчерта 
председателят на БСК Божидар Данев, цитиран от bTV. 
Президентът на КНСБ Пламен Димитров на свой ред подчерта, че исканията не са свързани с намеса в политиката, а 
произтичат от рискове за работните места, доходите и икономиката. 
 
Вестник Новинар 
 
√ Работодатели и синдикати призоваха парламента за повече отговорност 
Призив за незабавно съгласие и по-голяма отговорност между политическите сили отправиха работодателите и 
синдикатите. На пресконференция в неделя те обявиха исканията си към парламента за консенсус по важни проекти. 
Според тях не трябва да се отлагат решения, свързани с членството на България в Европейския съюз. Работодателите и 
синдикатите са категорични, че депутатите трябва да приемат и законопроектите, които осигуряват финансова 
устойчивост в здравеопазването и енергетиката. „Искаме устойчива, предвидима среда”, обяви председателят на КТ 
„Подкрепа” Константин Тренчев. 
Той, заедно с шефа на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев, поискаха от политиците да постигнат 
съгласие, което да изведе страната от кризата. В обща декларация работодателски и синдикални организации обявяват, 
че са против политическите конфронтации, които пречат на подобряването на икономическото състояние. 
 
actualno.com  
 
√ Работодатели и синдикати заплашиха политиците с радикални действия 
Политиците счупиха стомната - това е шамар за всички. Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния 
капитал (АИК) Васил Велев, предаде БГНЕС. 
Ако не бъдат положени адекватни усилия за успокояване на обществото, ще преминем към радикални действия, като 
ползваме всички възможни обществени и граждански инструменти преди провеждането на предсрочните 
парламентарни избори. Това подчертаха в декларация национално представителните организации на работниците и 
служителите, както и на работодателите, между които и Асоциацията на индустриалния капитал. Сред тях са 
ръководителите на БСК, на КНСБ, на КТ "Подкрепа", на БТПП и на КРИБ. Декларацията е безпрецедентна и имаме пълно 
единогласие по нея, подчерта президентът на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев. 
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Тук сме хората, които формират БВП на страната, а политиците го харчат, продължи Велев. Днес сме заедно, защото 
имаме сериозен проблем - политиците преминаха всички граници и в тази ситуация няма невинни. И ще ги назова 
поименно - БСП, ГЕРБ, ДПС, Атака, България без цензура и Реформаторския блок. Те счупиха стомната, това е един шамар 
за всички - едни от тях клатят държавата, за да дойдат на бял кон във властта, а други ги наблюдават безучастно. За една 
година имахме 40% ръст на борсовите индекси, това свидетелстваше, че ще имаме ускорено развитие в един следващ 
период. След което само за 1 месец имаме с 20% спад на борсовите индекси при отсъствие на всякакви предпоставки за 
това в икономиката и финансите. Борсата ни казва - ако така продължавате същото ще се случи и с икономиката. Всичко 
това се случва заради нашите политици и затова е нашия гняв и възмущение. Затова им казваме - преминахте всякакви 
граници, държавата не е ваша, а на тези, които работят и пълнят хазната. Вие сте слуги на народа и си вършете работата. 
Упълномощен съм да заявя от нашата асоциация - спрете да си играете на стражари и апаши, защото ще дойде горския, 
предупреди Велев. Ние не искаме да се занимаваме с политика, спрете вие да се занимавате с бизнес, защото вие 
крадете едни пари, а работата я вършат други, каза той. Ние не искаме една партобизнесолигархия да смени друга. Това, 
което се случи с банковата криза беше предизвикано, щели да вземат заем от 5 млрд., кой дава заеми на фалираща 
държава, не скри недоволството от непремерените изказвания на политиците Велев. 
Искаме политическите партии да ни върнат държавата, а ако трябва отново ще я конституираме, заяви с подчертано 
възмущение и изпълнителният председател на БСК Божидар Данев. Не произнасяме присъда, но я пишем в момента, 
закани се той. Гответе се за това - обърна се той към политиците. 
Една управляваща група се готви да смени друга и отсега можем да предполагаме какво да очакваме от тях, каза Васил 
Тодоров, главен секретар на БТПП. Смятаме, че фокусът трябва да бъде върху активните политики, продължи той. Малко 
се говори за неотложните и нерешени въпроси на държавата в медиите и затова ние сме стигнали до консенсус какво да 
се направи в краткосрочен план, посочи Тодоров. 
Работодатели и синдикати настояват политическите партии да постигнат консенсус за големите енергийни проекти, за 
Споразумението за партньорство за периода до 2020 г. Към парламента те имат условието депутатите да замразят 
разглеждането на всички законопроекти с изключение на решенията, осигуряващи финансова устойчивост в 
здравеопазването и енергетиката, за стабилизиране на пенсионната система с обвързването на пенсионната възраст с 
ръста на продължителността на живота и др. Както и всички актове, свързани със задължителните изисквания на ЕС. 
Работодателите и синдикатите настояват правителството да пресече в зародиш опита за финансовата дестабилизация на 
България и да представи отчет за финансовото състояние на страната. Към президента те отправят условие да гарантира 
честни и прозрачни избори, както и финансовата, икономическа и социална стабилност на България. Към него има 
очакване да ускори подготовката на държавния бюджет за 2015 г. и Споразумението за партньорство с ЕК по бюджетната 
рамка до 2020 г. 
"Осъждаме поведението на парламентарните и извънпарламентарните политически сили, които нагнетяват обществено 
напрежение и обричат икономиката на стагнация, а обществото - на безперспективност и бедност", се казва в 
декларацията на работодателите и синдикатите. 
 
dnesplus.bg 
 
√ Синдикати и работодатели: Даваме срок на политиците да заработят до 5 август 
В срок до 5 август политиците и депутатите трябва да решат три основни въпроса, ако не искат синдикати и работодатели 
да се вдигнат на общ протест. Това предупреждават в безпрецедентна декларация до обществеността от най-големите 
работодателски организации - Българска стопанска камара, Асоциация на индустриалния капитал в България , Българска 
търговско-промишлена палата, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, КНСБ и КТ Подкрепа. 
От организациите съветват политиците да се върнат в пленарна зала и да престанат със защитата на собствените си 
партийни интереси и защита на тесни корпоративни интереси. 
"Напомняме, че политиците са избрани от народа, за да му служат - функция, чието изпълнение в момента е напълно 
заменено с преследването на тясно партийни и корпорпоративни интереси", се казва в декларацията. 
Браншовиците настояват в указания срок политическите партии да постигнат консенсус по големите енергийни проекти, 
да замразят разглеждането на всички законопроекти, с изключение на тези, които са свързани с осигуряване на 
финансова устойчивост в здравеопазването и енергетиката. И не на последно място - да пресeкат в зародиш всеки опит 
за финансова дестабилизация в страната. 
 
dnes.bg 
 
√ Бизнесът и синдикатите с ултиматум към кабинета 
Те заплашиха с безпрецедентни съвместни действия 
Национално представителните организации на бизнеса и на синдикатите излязоха с безпрецедентна обща позиция към 
управляващите, в която се искат няколко конкретни действия по важни за обществото въпроси преди очакваната оставка 
на кабинета. 
В обща декларация се настоява за конкретни действия, включително и законодателни, в няколко области: да се реши 
въпросът с дефицита в здравеопазването, темата за пенсионната реформа,  да бъде стабилизирана енергетиката, както и 
парламентът да работи до разпускането си единствено по законите, свързани с транспонирането на евродирективи, за да 
не бъдат налагани санкции на страната. Иска се и да бъде замразено приемането на спорни закони. 
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„Когато организациите на бизнеса и работниците застанат зад един общ документ, значи има какво да кажат. 
Конкретната причина е огромното безпокойство на всички от случващото се в държавата”, заяви президентът на КНСБ 
Пламен Димитров. 
"Това трябва да направят депутатите и да си отидат, за да дойде служебният кабинет", препоръча той. 
Ако бизнесът и синдикатите не бъдат чути, ще последват „безпрецедентни съвместни действия”, каза Димитров, но 
отказа да посочи какво конкретно се планира. Лидерът на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев също не каза какво 
може да се очаква, но заяви, че е възможно работодатели и синдикати да се задействат „в името на оцеляването на 
държавата и нейната стабилност”. За това как ще действаме, ще се разберем помежду си, допълни той. 
Тренчев заяви, че обществото иска устойчива и предвидима среда. Той обвини политическата класа като цяло за това, че 
България през 90-те години е била на добра стартова позиция, а днес е „на опашката на Европа”. 
„Това, което става, особено в последните месеци и година, е срамно. Всички трябва да се срамуваме, че сме излъчили 
управляващи и политици, които по един безпрецедентен начин доказаха, че ги вълнуват само техните интереси”, заяви 
синдикалистът. 
Тренчев изтъкна, че здравеопазването в момента е изключително критична област заради проблемите на Спешна помощ 
и болниците. Той също призова да се свърши най-необходимото, като в служебното правителство влязат компетентни 
хора, които да се заемат с бюджета. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев каза, че работодатели и синдикати са 
се обединили въпреки сериозните различия между тях, защото има сериозен проблем. 
„Политиците преминаха всякакви граници, които в никакъв случай не биваше да се преминават. Тук няма невинни”, каза 
той и упрекна четирите партии в парламента – ГЕРБ, БСП, ДПС и „Атака”, за действията им, включително и заради 
продължаващите няколко седмици проблеми с кворума. 
Превантивно Велев отправи предупреждение и към партиите, които евентуално може да влязат в следващото Народно 
събрание – „България без цензура” и Реформаторския блок, „за да не счупят стомната”. 
Той посочи още, че за една година е бил отбелязан 40% ръст на борсовите индекси при средно за света 20% - тоест сме 
можели да очакваме ускорено развитие. След което само през юни имаме 20%-ен спад на борсовите индекси при 
отсъствието на всякакви фундаментални причини за това в икономиката – при ръст на БВП и заетостта, добро здраве на 
публичните финанси и банковата система. 
„Борсата ни казва: ако така продължавате, това ще се случи в реалната икономика. Всичко това е заради политиците. Не 
заради кризата в Украйна или стагнация в световната икономика. Затова е нашият гняв и възмущение”, заяви Васил 
Велев. 
„Преминахте всякакви граници. Държавата не е ваша, вие не сте й началници. Държавата е на хората на труда и 
предприемачите, които пълнят бюджета, който вие харчите”, обърна се той към политиците. 
Велев изтъкна, че бизнесът не иска една олигархия да бъде заменена с друга. 
„Искаме политическите партии да ни върнат държавата. Тя ни беше открадната”, каза изпълнителният председател на 
Българската стопанска камара Божидар Данев. 
Той изтъкна, че никой от актуалните в момента политици не е представил визия за развитието на страната и решение 
например на демографския проблем, както и на проблемите в пенсионната или здравната система. 
„Дълбочината на националната криза може да се измери с факта, че трудът и капиталът са на едни позиции, осъждащи 
политическата класа. Още не произнасяме присъдата, но в момента я пишем”, обяви Данев. 
Васил Тодоров, главен секретар на БТПП, също посочи, че има сериозен проблем, който трябва да бъде решен. Той 
заяви, че случващото се в политическия живот оставя впечатлението, че политиците са напълно самодостатъчни и 
държавата съществува единствено заради тях. Той посочи като пример сметките кога да са изборите. 
Парламентарният секретар на КРИБ Румяна Георгиева коментира, че точно преди година организацията е поискала 
правителството да подаде оставка. За този едногодишен период стана видно, че тези оценки са били основателни, тъй 
като няма напредък в социалните системи, а енергетиката е в колапс, каза тя. 
Пламен Димитров коментира, че се търсят нови инструменти за контрол от страна на бизнеса, синдикатите и медиите за 
работата на политиците. 
Запитани какви ще са радикалните действия и ще включват ли те бойкот на предсрочните избори, участниците в 
пресконференцията пак отказаха да отговорят. 
Божидар Данев каза само, че присъдата скоро ще бъде оповестена, но няма да се чака да минат предсрочните 
парламентарни избори. Велев допълни, че очаква политиците да свършат работата, за която са избрани. 
Тренчев поиска отчет от отиващото си правителство, както се отчита всяка една фирма. Пламен Димитров допълни, че 
без спешни решения НЗОК и болниците няма да издържат и това ще стане ясно през септември или октомври, когато 
няма да има здравни грижи. 
Той препоръча на управляващите няколко варианта, за да бъдат осигурени необходимите за здравеопазването средства: 
да се повиши драстично събираемостта на приходите, към здравеопазването да бъдат пренасочени определени за друга 
цел разходи или допълнително дългово финансиране за касата – например от емитирания дълг заради банковата 
паника, който не е изразходван. 
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√ Бизнес и синдикати обявиха война на политиците 
На специална пресконференция в БТА днес всички големи работодателски и синдикални организации дружно отправиха 
своите искания към отиващото си 42-о Народно събрание на страната. Те настояват до края на мандата на на 5 август 
депутатите да постигнат съгласие по големите енергийни проекти и споразумението за партньорство до 2020.  
Искат още да се замразят всички законопроекти, с изключение на решенията, осигуряващи финансова устойчивост в 
здравеопазването и енергетиката, както и всички актове, свързани с членството на България в ЕС.   
Мощната „коалиция” настоява правителството да направи отчет за финансовото състояние на страната, а президентът да 
гарантира създаване на служебен кабинет, еднакво отдалечен от всички политически формации, който да гарантира 
честни и прозрачни избори.  
Всички ние сме възмутени от това, което се случва в нашата страна, заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
Според него безотговорното поведение на политиците заплашва доходите на хората, техните спестявания и 
икономическата стабилност. Да се вземат в ръце и да свършат работата, която е нужно да свършат, докато си отидат, 
настоя той. По думите му, КНСБ иска актуализация на бюджета на НЗОК.  
„Това е важно, независимо какво казва Орешарски”, изтъкна още Димитров. 
От словото му стана ясно, че ако исканията им не бъдат чути, работодатели и работници са готови на безпрецедентни 
съвместни действия, не не пожелаха да разкрият какво точно имат предвид.  
Искаме устойчива, предвидима среда, заяви и председателят на КТ „Подкрепа” Константин Тренчев. Това, което става в 
последните месеци и години, е срамно, смята той.  Според Тренчев актуализацията на бюджета на Здравната каса също 
трябва да стане, докато все още 42-то НС не си е отишло. Направете нещо добро за хората, не можем да плащаме за 
вашите грешки, призова той политиците.  
Васил Велев  от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подчерта, че политиците ни са преминали 
всички граници. БСП, ГЕРБ, ДПС и „Атака” счупиха стомната, смята Велев, като изтъкна, че депутатите ни са се 
надпреварвали да не ходят на работа.  
„Стоп, спрете се, огледайте се, преминахте всички граници, държавата не е ваша”, каза остро той.  
Божидар Данев от Българска стопанска камара (БСК) пък заяви: „Искаме политическите партии да ни върнат държавата, 
тя ни беше открадната”.  
Васил Тодоров от Българска търговско-промишлена палата (БТПП) също коментира, че съществува сериозен проблем.  
Румяна Георгиева от Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) пък припомни, че точно 
преди година нейната организация е поискала правителството да подаде оставка. Настоящата оставка след само една 
година управление, според нея, само е потвърдила притесненията на организацията относно компетентността на 
кабинета. 
 
expressnews.bg  
 
√ Синдикати и браншовици, обединявайте се! 
Президентът на КНСБ заплаши правителството, че са готови на съвместни действия, но не уточни какви точно ще са те 
Големите работодателски и синдикални организации отправиха своите искания към отиващото си правителство на 
съвместна пресконференция днес. Те настояват до края на мандата депутатите да постигнат съгласие по големите 
енергийни проекти и споразумението за партньорство до 2020. 
Организациите искат още да се замразят всички законопроекти, с изключение на решенията, осигуряващи финансова 
устойчивост в здравеопазването и енергетиката, както и всички актове, свързани с членството на България в ЕС.  
"Kоалицията" настоява правителството да направи отчет за финансовото състояние на страната, а президентът да 
гарантира създаване на служебен кабинет, еднакво отдалечен от всички политически формации, който да гарантира 
честни и прозрачни избори. 
Всички ние сме възмутени от това, което се случва в нашата страна, заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
Според него безотговорното поведение на политиците заплашва доходите на хората, техните спестявания и 
икономическата стабилност. Да се вземат в ръце и да свършат работата, която е нужно да свършат, докато си отидат, 
настоя той. По думите му, КНСБ иска актуализация на бюджета на НЗОК. 
Димитров обяви, че ако исканията им не бъдат чути, работодатели и работници са готови на безпрецедентни съвместни 
действия, но не уточни какви точно ще са те. 
Искаме устойчива, предвидима среда, заяви и председателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев. Това, което става в 
последните месеци и години, е срамно, смята той.  Според Тренчев актуализацията на бюджета на Здравната каса също 
трябва да стане, докато все още 42-то НС не си е отишло. Направете нещо добро за хората, не можем да плащаме за 
вашите грешки, призова той политиците. 
Васил Велев  от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подчерта, че политиците ни са преминали 
всички граници. БСП, ГЕРБ, ДПС и "Атака" счупиха стомната, смята Велев, като изтъкна, че депутатите ни са се 
надпреварвали да не ходят на работа. 
 
 
 
 



15 

 

 

data.bg  
 
√ Работодатели и синдикати с ултиматум към политиците 
Националните работодателски и синдикални организации отправиха общ ултиматум към политическите партии и 
институциите незабавно да предприемат действия, които да доведат до успокояване на ситуацията у нас. 
"В случай че не бъдат положени адекватни усилия за успокояване на обществото, ще преминем към радикални действия, 
като ползваме всички възможни обществени и граждански инструменти преди парламентарните избори", заявяват в 
съвместна декларация от БТПП, БСК, КРИБ, Асоциацията на индустриалния капитал в България, КНСБ и КТ "Подкрепа", 
представена пред медиите в Националния пресклуб на БТА. 
От шестте организации отказаха засега да конкретизират какви точно стъпки ще предприемат, но намекнаха, че една от 
възможните е обръщение към избирателите преди вота. Трудът и капиталът са на единни политически позиции, 
присъдата сега не я произнасяме, но в момента я пишем, посочи Божидар Данев, изпълнителен председател на БСК. 
Като шамар срещу парламентарните партии - БСП, ДПС "Атака" и ГЕРБ, и предупреждение към тези, които искат да влязат 
в следващото Народно събрание - "България без цензура" и Реформаторският блок, обясни общата позиция Васил Велев, 
председател на Асоциацията на индустриалния капитал. "Не искаме една партобизнес олигархия да замени друга 
партобизнес олигархия", подчерта той. 
Работодатели и синдикати настояват в рамките на оставащото време на 42-то НС да бъде постигнат консенсус между 
партиите по големите енергийни проекти и по споразумението за партньорство с ЕС за периода до 2020 година. В същото 
време депутатите спешно да гласуват решения, свързани с финансовата устойчивост в здравеопазването (в т. ч. и 
актуализацията на бюджета на НЗОК), в енергетиката, в социалната сфера в частта с обвързването на ръста на възрастта 
за пенсиониране с продължителността на живота. 
В декларацията се настоява президентът да назначи служебен кабинет, равно отдалечен от партийни, корпоративни и 
лобистки интереси, както и от самата президентска институция, за да бъде гарантирана подготовката и честното 
произвеждане на предсрочния вот. 
Шестте организации искат също служебното правителство да започне и подготовката за Бюджет 2015, както и 
правителството на Пламен Орешарски да представи отчет за финансовото състояние на страната в началото и в края на 
мандата си. 
"Партиите в парламента да се вземат в ръце и да си свършат работата, а тези, които искат да влязат в следващото НС, да 
станат част от общия консенсус", призова президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
Според президента на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев заради партийни интереси и сблъсъци е поставено на карта 
съществуването на цялата финансова система. 
В дъното на банковата, финансовата и политическата криза е Народното събрание, което по думите на Божидар Данев за 
една година не е намерило сили да "прескочи котерийните борби". Банковата криза нямаше да се случи, добави Васил 
Велев, ако не бяха заложени политически игри, тя не е в резултат на обективни натрупвания. 
Кризата има партийна "подкладка" - конфликтът "Делян Пеевски-Цветан Василев", посочи Данев. "Принос" имала и 
прокуратурата с нейните изпреварващи действия. 
 
nakratko.bg 
 
√ Работодатели и синдикалисти с ултиматум към всички партии 
Работодатели и синдикати настояват да бъде замразено разглеждането на всички законопроекти, а Народното събрание 
да се заеме само с решения, които да осигуряват финансова стабилност в здравеопазването и енергетиката. Искането се 
съдържа в обща декларация на КНСБ, КТ "Подкрепа" и всичките 4 национално представени работодателски организации. 
Авторите настояват, че до края на мандата на Народното събрание на 5 август, трябва да се актуализира бюджетът на 
Здравната каса, да се стабилизира енергетиката и да се постигне съгласие по споразумението за партньорство с 
Европейския съюз за следващия програмен период. Всички останали решения трябва да бъдат замразени. 
Работодатели и синдикати предупреждават, че ако политиците не положат адекватни усилия, ще преминат към 
радикални действия. Те отказаха да уточнят какви са, но подчертаха, че няма да чакат предсрочните избори и че 
политиците не биха искали да разберат какво ще им се случи, ако се стигне до общи действия между работници и 
работодатели. 
"Ние имаме ясни планове как да противодействаме и да накараме политиците да променят своите решения", подчерта 
председателят на БСК Божидар Данев, цитиран от bTV. 
Президентът на КНСБ Пламен Димитров на свой ред подчерта, че исканията не са свързани с намеса в политиката, а 
произтичат от рискове за работните места, доходите и икономиката. 
Политиците преминаха всички граници и в тази ситуация няма невинни. И ще ги назова поименно - БСП, ГЕРБ, ДПС, 
„Атака”, „България без цензура” и Реформаторския блок. Те счупиха стомната, това е един шамар за всички, едни от тях 
клатят държавата, за да дойдат на бял кон във властта, а други ги наблюдават безучастно”, заяви председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев, цитиран от Нова тв. И добави: „Не искаме една 
партобизнес олигархия да замени друга партобизнес олигархия". 
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novinibg.com  
 
√ Синдикати и бизнес с общи искания към правителството 
Национално представителните организации на бизнеса и на синдикатите излязоха с безпрецедентна обща позиция към 
управляващите, в която се искат няколко конкретни действия по важни за обществото въпроси преди очакваната оставка 
на кабинета.  
В обща декларация се настоява за конкретни действия, включително и законодателни, в няколко области: да се реши 
въпросът с дефицита в здравеопазването, темата за пенсионната реформа,  да бъде стабилизирана енергетиката, както и 
парламентът да работи до разпускането си единствено по законите, свързани с транспонирането на евродирективи, за да 
не бъдат налагани санкции на страната. Иска се и да бъде замразено приемането на спорни закони. 
„Когато организациите на бизнеса и работниците застанат зад един общ документ, значи има какво да кажат. 
Конкретната причина е огромното безпокойство на всички от случващото се в държавата”, заяви президентът на КНСБ 
Пламен Димитров. 
"Това трябва да направят депутатите и да си отидат, за да дойде служебният кабинет", препоръча той.  
Ако бизнесът и синдикатите не бъдат чути, ще последват „безпрецедентни съвместни действия”, каза Димитров, но 
отказа да посочи какво конкретно се планира. Лидерът на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев също не каза какво 
може да се очаква, но заяви, че е възможно работодатели и синдикати да се задействат „в името на оцеляването на 
държавата и нейната стабилност”. За това как ще действаме, ще се разберем помежду си, допълни той. 
Тренчев заяви, че обществото иска устойчива и предвидима среда. Той обвини политическата класа като цяло за това, че 
България през 90-те години е била на добра стартова позиция, а днес е „на опашката на Европа”. 
„Това, което става, особено в последните месеци и година, е срамно. Всички трябва да се срамуваме, че сме излъчили 
управляващи и политици, които по един безпрецедентен начин доказаха, че ги вълнуват само техните интереси”, заяви 
синдикалистът. 
Тренчев изтъкна, че здравеопазването в момента е изключително критична област заради проблемите на Спешна помощ 
и болниците. Той също призова да се свърши най-необходимото, като в служебното правителство влязат компетентни 
хора, които да се заемат с бюджета. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев каза, че работодатели и синдикати са 
се обединили въпреки сериозните различия между тях, защото има сериозен проблем. 
„Политиците преминаха всякакви граници, които в никакъв случай не биваше да се преминават. Тук няма невинни”, каза 
той и упрекна четирите партии в парламента – ГЕРБ, БСП, ДПС и „Атака”, за действията им, включително и заради 
продължаващите няколко седмици проблеми с кворума. 
Превантивно Велев отправи предупреждение и към партиите, които евентуално може да влязат в следващото Народно 
събрание – „България без цензура” и Реформаторския блок, „за да не счупят стомната”. 
Той посочи още, че за една година е бил отбелязан 40% ръст на борсовите индекси при средно за света 20% - тоест сме 
можели да очакваме ускорено развитие. След което само през юни имаме 20%-ен спад на борсовите индекси при 
отсъствието на всякакви фундаментални причини за това в икономиката – при ръст на БВП и заетостта, добро здраве на 
публичните финанси и банковата система.  
„, заяви Васил Велев. 
„Преминахте всякакви граници. Държавата не е ваша, вие не сте й началници. Държавата е на хората на труда и 
предприемачите, които пълнят бюджета, който вие харчите”, обърна се той към политиците. 
Велев изтъкна, че бизнесът не иска една олигархия да бъде заменена с друга. 
„Искаме политическите партии да ни върнат държавата. Тя ни беше открадната”, каза изпълнителният председател на 
Българската стопанска камара Божидар Данев. 
Той изтъкна, че никой от актуалните в момента политици не е представил визия за развитието на страната и решение 
например на демографския проблем, както и на проблемите в пенсионната или здравната система.  
„Дълбочината на националната криза може да се измери с факта, че трудът и капиталът са на едни позиции, осъждащи 
политическата класа. Още не произнасяме присъдата, но в момента я пишем” например от емитирания дълг заради 
банковата паника, който не е изразходван. 
 
ekipnews.com   
 
√ Синдикати и работодатели с ултиматум към управляващите 
Националните работодателски и синдикални организации отправиха общ ултиматум към политическите партии и 
институциите. В декларация те призовават незабавно да предприемат действия, които да доведат до успокояване на 
ситуацията у нас. Организациите се обръщат към триъгълника на властта – президентството, министерският съвет и 
парламента с конкретни искания, а именно – президентът да формира служебен кабинет равно отдалечен от всички 
партии и корпоративни интереси, парламентът да заработи, а правителството да каже в какво състояние оставя 
държавата. 
Председателят на БСК Божидар Данев разкритикува основните политически сили заради липсата им на виждания и 
срокове за реформи в сфери като здравеопзването, енергетиката и социалната политика. 
Организациите са категорични, че ако декларацията им не бъде взета предвид от политиците, те ще предприемат 
радикални мерки преди изборите за национален парламент. 
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През изминалата седмица премиерът Пламен Орешарски бе категоричен, че актуализация на бюджета на здравната каса 
и на националния бюджет няма нужда да се прави. Проблем, който според браншовите организации в момента трябва 
да е приоритетен за политиците. 
 
infoobzor.net  
 
√ Бизнесът и синдикатите поставиха ултиматум към всички политици 
Националните работодателски и синдикални организации отправиха общ ултиматум към политическите партии и 
институциите – незабавно да предприемат действия, които да доведат до успокояване на ситуацията у нас. 
 „В случай че не бъдат положени адекватни усилия за успокояване на обществото, ще преминем към радикални 
действия, като ползваме всички възможни обществени и граждански инструменти преди парламентарните избори“, 
заявяват в съвместна декларация от БТПП, БСК, КРИБ, Асоциацията на индустриалния капитал в България, КНСБ и КТ 
„Подкрепа“, предаде БТА. 
От шестте организации отказаха засега да конкретизират какви точно стъпки ще предприемат, но намекнаха, че една от 
възможните е обръщение към избирателите преди вота. „Трудът и капиталът са на единни политически позиции, 
присъдата сега не я произнасяме, но в момента я пишем“, посочи изпълнителният председател на БСК Божидар Данев. 
Общата позиция трябва да бъде схващана „като шамар срещу парламентарните партии – БСП, ДПС „Атака“ и ГЕРБ, и 
предупреждение към тези, които искат да влязат в следващото Народно събрание – „България без цензура“ и 
Реформаторският блок“, обясни общата председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
„Не искаме една партобизнес олигархия да замени друга партобизнес олигархия“, подчерта той. Работодатели и 
синдикати настояват в рамките на оставащото време на 42-то Народно събрание да бъде постигнат консенсус между 
партиите по големите енергийни проекти и по споразумението за партньорство с ЕС за периода до 2020 г. 
В същото време депутатите спешно да гласуват решения, свързани с финансовата устойчивост в здравеопазването – също 
и актуализацията на бюджета на НЗОК, в енергетиката, в социалната сфера в частта с обвързването на ръста на възрастта 
за пенсиониране с продължителността на живота. 
В декларацията се настоява президентът да назначи служебен кабинет, равно отдалечен от партийни, корпоративни и 
лобистки интереси, както и от самата президентска институция, за да бъде гарантирана подготовката и честното 
произвеждане на предсрочния вот. 
Шестте организации искат също служебното правителство да започне и подготовката за Бюджет 2015, както и 
правителството на Пламен Орешарски да представи отчет за финансовото състояние на страната в началото и в края на 
мандата си. 
„Партиите в парламента да се вземат в ръце и да си свършат работата, а тези, които искат да влязат в следващото НС, да 
станат част от общия консенсус“, призова президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
Според президента на КТ „Подкрепа“ Константин Тренчев заради партийни интереси и сблъсъци е поставено на карта 
съществуването на цялата финансова система. 
 
В дъното на банковата, финансовата и политическата криза е Народното събрание, което по думите на Божидар Данев за 
една година не е намерило сили да „прескочи котерийните борби“. „Банковата криза нямаше да се случи, ако не бяха 
заложени политически игри, тя не е в резултат на обективни натрупвания“, добави Васил Велев. 
„Кризата има партийна „подкладка“ – конфликтът „Делян Пеевски-Цветан Василев“, посочи Данев. „Принос“ имала и 
прокуратурата с нейните изпреварващи действия. 
 
novini.bg    
 
√ Работодатели и синдикати с ултиматум към политиците 
е настояват да бъде постигнат консенсус между партиите по големите енергийни проекти и по споразумението за 
партньорство с ЕС 
Националните работодателски и синдикални организации отправиха общ ултиматум към политическите партии и 
институциите незабавно да предприемат действия, които да доведат до успокояване на ситуацията у нас. "В случай че не 
бъдат положени адекватни усилия за успокояване на обществото, ще преминем към радикални действия, като ползваме 
всички възможни обществени и граждански инструменти преди парламентарните избори", заявяват в съвместна 
декларация от БТПП, БСК, КРИБ, Асоциацията на индустриалния капитал в България, КНСБ и КТ "Подкрепа", представена 
пред медиите в Националния пресклуб на БТА. От шестте организации отказаха засега да конкретизират какви точно 
стъпки ще предприемат, но намекнаха, че една от възможните е обръщение към избирателите преди вота. Трудът и 
капиталът са на единни политически позиции, присъдата сега не я произнасяме, но в момента я пишем, посочи Божидар 
Данев, изпълнителен председател на БСК. Като шамар срещу парламентарните партии - БСП, ДПС "Атака" и ГЕРБ, и 
предупреждение към тези, които искат да влязат в следващото Народно събрание - "България без цензура" и 
Реформаторският блок, обясни общата позиция Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал. 
"Не искаме една партобизнес олигархия да замени друга партобизнес олигархия", подчерта той. Работодатели и 
синдикати настояват в рамките на оставащото време на 42-то НС да бъде постигнат консенсус между партиите по 
големите енергийни проекти и по споразумението за партньорство с ЕС за периода до 2020 година. В същото време 
депутатите спешно да гласуват решения, свързани с финансовата устойчивост в здравеопазването (в т. ч. и 
актуализацията на бюджета на НЗОК), в енергетиката, в социалната сфера в частта с обвързването на ръста на възрастта 
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за пенсиониране с продължителността на живота. В декларацията се настоява президентът да назначи служебен 
кабинет, равно отдалечен от партийни, корпоративни и лобистки интереси, както и от самата президентска институция, 
за да бъде гарантирана подготовката и честното произвеждане на предсрочния вот. Шестте организации искат също 
служебното правителство да започне и подготовката за Бюджет 2015, както и правителството на Пламен Орешарски да 
представи отчет за финансовото състояние на страната в началото и в края на мандата си. "Партиите в парламента да се 
вземат в ръце и да си свършат работата, а тези, които искат да влязат в следващото НС, да станат част от общия 
консенсус", призова президентът на КНСБ Пламен Димитров. Според президента на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев 
заради партийни интереси и сблъсъци е поставено на карта съществуването на цялата финансова система. В дъното на 
банковата, финансовата и политическата криза е Народното събрание, което по думите на Божидар Данев за една година 
не е намерило сили да "прескочи котерийните борби". Банковата криза нямаше да се случи, добави Васил Велев, ако не 
бяха заложени политически игри, тя не е в резултат на обективни натрупвания. Кризата има партийна "подкладка" - 
конфликтът " Делян Пеевски-Цветан Василев", посочи Данев. "Принос" имала и прокуратурата с нейните изпреварващи 
действия. 
 
bezpartien.com     
 
√ Работодатели и синдикати с ултиматум към властта 
Националните работодателски и синдикални организации отправиха общ ултиматум към политическите партии и 
институциите – незабавно да предприемат действия, които да доведат до успокояване на ситуацията у нас. 
„В случай че не бъдат положени адекватни усилия за успокояване на обществото, ще преминем към радикални действия, 
като ползваме всички възможни обществени и граждански инструменти преди парламентарните избори“, заявяват в 
съвместна декларация от БТПП, БСК, КРИБ, Асоциацията на индустриалния капитал в България, КНСБ и КТ „Подкрепа“, 
представена пред медиите в Националния пресклуб на БТА. 
От шестте организации отказаха засега да конкретизират какви точно стъпки ще предприемат, но намекнаха, че 
една от възможните е обръщение към избирателите преди вота. 
„Трудът и капиталът са на единни политически позиции, присъдата сега не я произнасяме, но в момента я пишем“, 
посочи изпълнителният председател на БСК Божидар Данев. 
Общата позиция трябва да бъде схващана „като шамар срещу парламентарните партии – БСП, ДПС „Атака“ и ГЕРБ, и 
предупреждение към тези, които искат да влязат в следващото Народно събрание - „България без цензура“ и 
Реформаторският блок“, обясни общата председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
„Не искаме една партобизнес олигархия да замени друга партобизнес олигархия“, подчерта той. 
Работодатели и синдикати настояват в рамките на оставащото време на 42-то Народно събрание да бъде постигнат 
консенсус между партиите по големите енергийни проекти и по споразумението за партньорство с ЕС за периода до 2020 
г. 
В същото време депутатите спешно да гласуват решения, свързани с финансовата устойчивост в здравеопазването - 
също и актуализацията на бюджета на НЗОК, в енергетиката, в социалната сфера в частта с обвързването на ръста на 
възрастта за пенсиониране с продължителността на живота. 
В декларацията се настоява президентът да назначи служебен кабинет, равно отдалечен от партийни, корпоративни и 
лобистки интереси, както и от самата президентска институция, за да бъде гарантирана подготовката и честното 
произвеждане на предсрочния вот. 
Шестте организации искат също служебното правителство да започне и подготовката за Бюджет 2015, както и 
правителството на Пламен Орешарски да представи отчет за финансовото състояние на страната в началото и в края на 
мандата си. 
„Партиите в парламента да се вземат в ръце и да си свършат работата, а тези, които искат да влязат в следващото НС, да 
станат част от общия консенсус“, призова президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
Според президента на КТ „Подкрепа“ Константин Тренчев заради партийни интереси и сблъсъци е поставено на карта 
съществуването на цялата финансова система. 
В дъното на банковата, финансовата и политическата криза е Народното събрание, 
което по думите на Божидар Данев за една година не е намерило сили да „прескочи котерийните борби“. 
„Банковата криза нямаше да се случи, ако не бяха заложени политически игри, тя не е в резултат на обективни 
натрупвания“, добави Васил Велев. 
„Кризата има партийна „подкладка“ – конфликтът „Делян Пеевски-Цветан Василев“, посочи Данев. „Принос“ имала и 
прокуратурата с нейните изпреварващи действия. 
 
fakti.bg      
 
√ Работодатели и синдикати с общ ултиматум към политиците 
Те заплашиха институциите с радикални действия преди изборите 
Националните работодателски и синдикални организации отправиха общ ултиматум към политическите партии и 
институциите незабавно да предприемат действия, които да доведат до успокояване на ситуацията у нас. 
"В случай че не бъдат положени адекватни усилия за успокояване на обществото, ще преминем към радикални действия, 
като ползваме всички възможни обществени и граждански инструменти преди парламентарните избори", заявяват в 
съвместна декларация, която представиха пред медиите, от Българската търговско-промишлена палата (БТПП), 
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Българската стопанска камара (БСК), Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Асоциацията 
на индустриалния капитал в България, КНСБ и КТ "Подкрепа". 
Една от мерките, които те може да предприемат, е обръщение към избирателите преди вота на предсрочните 
парламентарни избори. Трудът и капиталът са на единни политически позиции, присъдата сега не я произнасяме, но в 
момента я пишем, посочи Божидар Данев, изпълнителен председател на БСК. 
Като шамар срещу парламентарните партии - БСП, ДПС "Атака" и ГЕРБ, и предупреждение към тези, които искат да влязат 
в следващото Народно събрание - "България без цензура" и Реформаторският блок, обясни общата позиция Васил Велев, 
председател на Асоциацията на индустриалния капитал. "Не искаме една партобизнес олигархия да замени друга 
партобизнес олигархия", подчерта той. 
Работодатели и синдикати настояват в рамките на оставащото време на 42-рото НС да бъде постигнат консенсус между 
партиите по големите енергийни проекти и по споразумението за партньорство с ЕС за периода до 2020 година. В същото 
време депутатите спешно да гласуват решения, свързани с финансовата устойчивост в здравеопазването (в т. ч. и 
актуализацията на бюджета на НЗОК), в енергетиката, в социалната сфера в частта с обвързването на ръста на възрастта 
за пенсиониране с продължителността на живота. 
В декларацията се настоява президентът да назначи служебен кабинет, равно отдалечен от партийни, корпоративни и 
лобистки интереси, както и от самата президентска институция, за да бъде гарантирана подготовката и честното 
произвеждане на предсрочния вот. 
Шестте организации искат също служебното правителство да започне и подготовката за Бюджет 2015, както и 
правителството на Пламен Орешарски да представи отчет за финансовото състояние на страната в началото и в края на 
мандата си. 
"Партиите в парламента да се вземат в ръце и да си свършат работата, а тези, които искат да влязат в следващото НС, да 
станат част от общия консенсус", призова президентът на КНСБ Пламен Димитров, цитиран от „Дарик“. 
Според президента на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев заради партийни интереси и сблъсъци е поставено на карта 
съществуването на цялата финансова система. 
В дъното на банковата, финансовата и политическата криза е Народното събрание, което по думите на Божидар Данев за 
една година не е намерило сили да прескочи котерийните борби. Банковата криза нямаше да се случи, ако не бяха 
заложени политически игри, тя не е в резултат на обективни натрупвания, добави Васил Василев. 
Кризата има партийна "подкладка" - конфликтът "Делян Пеевски-Цветан Василев", посочи Данев. Принос има и 
прокуратурата с нейните изпреварващи действия. 
Ето и пълния текст на декларацията: 
Като отчитаме безпрецедентната политическа криза, довела до пълен срив на доверието към държавността и 
държавните институции, водени от разбирането, че постигането на обществените цели и решаването на проблемите на 
бизнеса и работещите изискват диалог и рационални решения, а не самоцелно противопоставяне и нетолерантност, 
водещи до недоволство и напрежение, 
НАПОМНЯМЕ, че политиците са избрани от народа, за да му служат – функция, чието изпълнение в момента е напълно 
заменено с преследването на тясно партийни и корпоративни интереси. 
ОСЪЖДАМЕ поведението на парламентарните и извънпарламентарни политически сили, които нагнетяват обществено 
напрежение и обричат икономиката на стагнация, а обществото – на безперспективност и бедност. 
ПРИЗОВАВАМЕ парламентарно представените партии да спазват принципите на парламентарната демокрация и да 
оправдаят доверието на суверена, като прекратят игрите с кворума и се върнат в пленарна зала, да насочат усилията си 
към важни нормативни актове с цел гарантиране на стабилността на икономиката. 
НАСТОЯВАМЕ: 
1. Представените в Народното събрание и в Европейския парламент политически партии да постигнат съгласие до 5 
август 2014 по следните основни въпроси: 
1.1. Големите енергийни проекти; 
1.2. Споразумението за партньорство за периода до 2020 г.; 
2. Парламентът, в рамките на ограничения срок до 5 август 2014 г. да замрази разглеждането на всички законопроекти, с 
изключение на: 
2.1. решенията, осигуряващи необходимата финансова устойчивост в здравеопазването и енергетиката и гарантиращи 
обвързването на ръста на пенсионната възраст с ръста на продължителността на живота, и запазване правата за ранно 
пенсиониране на категорийните работници от 1 януари 2015 г.; 
2.2. всички актове, свързани със задължителните изисквания на ЕС; 
3. Правителството: 
3.1. да пресича в зародиш всеки опит за финансова дестабилизация в страната; 
3.2. да представи отчет за финансовото състояние на страната в началото и в края на своя мандат; 
4. Президентът на РБ да гарантира създаването на служебно правителство, равно отдалечено от всички партийни, 
корпоративни и лобистки интереси, както и от президентската институция, което: 
4.1. да гарантира провеждането на честни и прозрачни избори, финансова, икономическа и социална стабилност на 
страната; 
4.2. да ускори подготовката на проекта на държавен бюджет за 2015 г. и Споразумението за партньорство с Европейската 
комисия по бюджетната рамка до 2020 г. и съответните програми към него. 
5. Правораздавателните органи да приложат цялата сила на закона за установяване и предотвратяване на всякакви опити 
за дестабилизиране на икономиката и на страната.  
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6. Политици, общественици, експерти и журналисти да прекратят всякакви публични изяви, които подклаждат 
общественото напрежение. 
ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ: В случай, че не бъдат положени адекватни усилия за успокояване на обществото, ще преминем към 
радикални действия, като ползваме всички възможни обществени и граждански инструменти и действия преди 
провеждането на парламентарните избори. 
 
kafene.net  
 
√ Работодатели и синдикати искат замразяване на спорни закони 
Работодатели и синдикати поставиха ултиматум с мерки и задачи на политическите партии, които да свършат в 
последните дни на 42-ия парламент.  
Социалните партньори настояват парламентът да замрази обсъждането на всякакви спорни закони, освен в няколко 
области.  
На първо място се настоява за актуализация на бюджета на здравната каса. Второто искане е да се разгледа решението, 
което обвързва ръста на пенсионната възраст с ръста на продължителността на живота и запазване правата за ранно 
пенсиониране от 1 януари 2015 г., пише в декларацията.  
Третата област засяга европейските средства до 2020 г. - страната ни трябва да приеме редица закони, които са 
предварителни условия, поставени ни от ЕК, за да получи парите.  
Организациите искат да се постигне съгласие и по големите енергийни проекти 
Социалните партньори подчертаха, че ако не бъдат изпълнени исканията им, ще действат крайно, но категорично 
отказаха да кажат в какво ще се изрази недоволството.  
"Ако не бъдем чути с това, което призоваваме, ние сме готови да организираме безпрецедентни съвместни действия, за 
да ги накараме да направят това. Няма да кажем какви са в този момент, само заявяваме че имаме готовност", 
коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров.  
По думите на президента на другия национален синдикат - КТ "Подкрепа" Константин Тренчев общата декларация е 
безпрецедентна за последните 25 години. 
Представителите на бизнеса също са категорични, че няма да оставят нещата така.  
"Нашата обща декларация е шамар за всички партии, представени в парламента и превантивен шамар за тези, които 
може би ще влязат в него при следващото правителство", коментира и Васил Велев от Асоциацията на индустриалния 
капитал в България.  
Изпълнителният председател на Българската стопанска камара Божидар Данев коментира, че в момента се пише 
присъдата на политическата класа. 
 
frognews.bg   
 
√ Синдикалисти: Атаката срещу банките е умишлена, властта да не мълчи! 
6 представители на работодателите и синдикатите (АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ, КНСБ, КТ "Подкрепа") излязоха с обща 
декларация за радикални действия, ако парламентът и правителството не се споразумеят по въпросите за енергетиката и 
здравеопазването.  
Те настояха до 5 август НС да замрази разглеждането на всички законопроекти с изключение на тези, които ще осигурят 
финансовата устойчивост в здравеопазването и енергетиката. Организициите се обърнаха и към правителството да 
пресече в зародиш всеки опит за финансова дестабилизация в страната. Като пример те посочиха нежеланието на 
институциите да реагират адекватно по атаката срещу КТБ. Според тях конфликтът е дошъл от войната между Д. Пеевски 
и Цв. Василев, защото някой от тях си е "накривил феса и е настоял да стане на неговото". Не може банка, чиито 
параметри далеч надвишават устойчвивостта на всички европейски банки, да бъде атакувана по този начин. Държавата 
взе 3 млрд лв заем при най-добри условия, обясниха синдикалистите и попитаха риторично - Кой дава заем на фалираща 
държава, ако това е така? 
Затова те са категорични, че случилото се е било предизвикано умишлено. Д-р К. Тренчев поясни, че е знаел за 
конфликта още от последните месеци на миналата година и е предрекъл, че от него ще загубят стотици хиляди хора. Той 
призна, че по този повод се е срещал с премиера Пл. Орешарски и с главния прокурор С. Цацаров. "Единият обаче се 
направи, че не чува, а другият взе да ме убеждава, че са сериозна институция. Какво ще стане обаче, ако работниците от 
мини Марица Изток не си получат заплатите? Те не разчитат нито на акции, нито на облигации, а на двете си ръце и на 
единствената си заплата", каза Тренчев. 
По отношение на здравеопазването организациите предлагат 3 начина за справяне със ситуацията. Единият е да се 
повиши събираемостта на приходите през следващите седмици, другият - да се намерят средства от бюджета, които да 
се отклонят към Здравната каса, а третият е по-радикален и е свързан с актуализирането на бюджета. По тази линия 
синдикалистите са категорични, че могат да се разиграят поне 1000 варианта. Ако не се намерят пари, ще последва 
мощна вълна на лекарски протести още в началото на есента. Те напомниха, че през последните 5 години държавата е 
била некоректна към касата. В цялата негативна информация изтъкнаха и един позитивен факт - тази година са събрани 
9% повече здравни осигуровки. 
По отношение на енергетиката 6-те организации настояват за няколко неща преди изборите - да се въведе пазарна 
регулация в сектора, както и да се постигне консенсус по всички значими, големи енергийни проекти. Според 
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работодателите изключително популистки ход е било първо да се намали цената на тока, да се калкулират огромни 
загуби и сега да предстои шоково покачване. 
Настоява се още и за прозрачност и публичност относно договорите за АЕЦ Белене и Южен поток. Синдикалистите 
настояват да се каже и какви ще са ползите от въпросните проекти за България и за хората. Организациите ще сезират и 
главния прокурор за спорните енергийни проекти. 
Засега не беше уточнено какви радикални действия ще се предприемат, ако желанията не бъдат изпълнени, но 
участниците в пресконференцията казаха, че те ще бъдат невиждани досега. 
 
livenews.bg 
 
√ Нов ултиматум към властта! 
Работодатели и синдикати се обединиха около исканията си 
Националните работодателски и синдикални организации излязоха с общ ултиматум към политическите партии и 
институциите незабавно да предприемат действия, които да доведат до успокояване на ситуацията в страната. 
Те настояват за спешно постигане на национален консенсус по спорни законопроекти, приемственост в ключовите 
политики, гарантиране на финансовата устойчивост, назначаване на равно отдалечен от партиите и институциите 
служебен кабинет. 
"В случай че не бъдат положени адекватни усилия за успокояване на обществото, ще преминем към радикални действия, 
като ползваме всички възможни обществени и граждански инструменти преди парламентарните избори", заявяват в 
съвместна декларация от Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Българската стопанска камата (БСК), 
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Асоциацията на индустриалния капитал в 
България, КНСБ и КТ "Подкрепа", представена пред медиите. 
От шестте организации отказаха засега да конкретизират какви стъпки ще предприемат, но намекнаха, че една от 
възможните е обръщение към избирателите преди вота. 
"Трудът и капиталът са на единни политически позиции, присъдата сега не я произнасяме, но в момента я пишем", 
посочи председателят на стопанската камара Божидар Данев. 
Работодатели и синдикати настояват в рамките на оставащото време на 42-то НС да бъде постигнат консенсус между 
партиите по големите енергийни проекти и по споразумението за партньорство с ЕС за периода до 2020 година. В същото 
време очакват депутатите спешно да гласуват решения, свързани с финансовата устойчивост в здравеопазването (в т. ч. и 
актуализацията на бюджета на НЗОК), в енергетиката, в социалната сфера в частта с обвързването на ръста на възрастта 
за пенсиониране с продължителността на живота. 
В декларацията се настоява президентът да назначи служебен кабинет, равно отдалечен от партийни, корпоративни и 
лобистки интереси, както и от самата президентска институция, за да бъде гарантирана подготовката и честното 
произвеждане на предсрочния вот. 
Шестте организации искат също служебното правителство да започне и подготовката за Бюджет 2015, както и 
правителството на Пламен Орешарски да представи отчет за финансовото състояние на страната в началото и в края на 
мандата си. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Василев на свой ред обясни общата позиция като шамар 
срещу парламентарните партии (БСП, ДПС, "Атака" и ГЕРБ) и предупреждение към тези, които искат да влязат в 
следващото Народно събрание - "България без цензура" и Реформаторският блок. 
"Не искаме една партобизнес олигархия да замени друга партобизнес олигархия", подчерта той. 
"Партиите в парламента да се вземат в ръце и да си свършат работата, а тези, които искат да влязат в следващото НС, да 
станат част от общия консенсус", призова президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
Според президента на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев заради партийни интереси и сблъсъци е поставено на карта 
съществуването на цялата финансова система. 
 
e-79.com 
 
√ Бизнес и синдикати обявиха война на политиците 
На специална пресконференция в БТА днес всички големи работодателски и синдикални организации дружно отправиха 
своите искания към отиващото си 42-о Народно събрание на страната. Те настояват до края на мандата на 5 август 
депутатите да постигнат съгласие по големите енергийни проекти и споразумението за партньорство до 2020. 
Искат още да се замразят всички законопроекти, с изключение на решенията, осигуряващи финансова устойчивост в 
здравеопазването и енергетиката, както и всички актове, свързани с членството на България в ЕС. 
Мощната „коалиция” настоява правителството да направи отчет за финансовото състояние на страната, а президентът да 
гарантира създаване на служебен кабинет, еднакво отдалечен от всички политически формации, който да гарантира 
честни и прозрачни избори. 
„Всички ние сме възмутени от това, което се случва в нашата страна“, заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров, 
цитиран от News.bg. Според него безотговорното поведение на политиците заплашва доходите на хората, техните 
спестявания и икономическата стабилност. Да се вземат в ръце и да свършат работата, която е нужно да свършат, докато 
си отидат, настоя той. По думите му, КНСБ иска актуализация на бюджета на НЗОК. 
„Това е важно, независимо какво казва Орешарски”, изтъкна още Димитров. 
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От словото му стана ясно, че ако исканията им не бъдат чути, работодатели и работници са готови на безпрецедентни 
съвместни действия, не пожелаха да разкрият какво точно имат предвид. 
Искаме устойчива, предвидима среда, заяви и председателят на КТ „Подкрепа” Константин Тренчев. Това, което става в 
последните месеци и години, е срамно, смята той.  Според Тренчев актуализацията на бюджета на Здравната каса също 
трябва да стане, докато все още 42-то НС не си е отишло. Направете нещо добро за хората, не можем да плащаме за 
вашите грешки, призова той политиците. 
Васил Велев  от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подчерта, че политиците ни са преминали 
всички граници. БСП, ГЕРБ, ДПС и „Атака” счупиха стомната, смята Велев, като изтъкна, че депутатите ни са се 
надпреварвали да не ходят на работа. 
„Стоп, спрете се, огледайте се, преминахте всички граници, държавата не е ваша”, каза остро той. 
Божидар Данев от Българска стопанска камара (БСК) пък заяви: „Искаме политическите партии да ни върнат държавата, 
тя ни беше открадната”. 
Васил Тодоров от Българска търговско-промишлена палата (БТПП) също коментира, че съществува сериозен проблем. 
Румяна Георгиева от Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) пък припомни, че точно 
преди година нейната организация е поискала правителството да подаде оставка. Настоящата оставка след само една 
година управление, според нея, само е потвърдила притесненията на организацията относно компетентността на 
кабинета. 
 
offnews.bg  
 
√ Работодатели и синдикати с ултиматум към властта 
Националните работодателски и синдикални организации излязоха с общ ултиматум към политическите партии и 
институциите незабавно да предприемат действия, които да доведат до успокояване на ситуацията в страната. 
Те настояват за спешно постигане на национален консенсус по спорни законопроекти, приемственост в ключовите 
политики, гарантиране на финансовата устойчивост, назначаване на равно отдалечен от партиите и институциите 
служебен кабинет. 
"В случай че не бъдат положени адекватни усилия за успокояване на обществото, ще преминем към радикални действия, 
като ползваме всички възможни обществени и граждански инструменти преди парламентарните избори", заявяват в 
съвместна декларация от Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Българската стопанска камата (БСК), 
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Асоциацията на индустриалния капитал в 
България, КНСБ и КТ "Подкрепа", представена пред медиите. 
От шестте организации отказаха засега да конкретизират какви стъпки ще предприемат, но намекнаха, че една от 
възможните е обръщение към избирателите преди вота. 
"Трудът и капиталът са на единни политически позиции, присъдата сега не я произнасяме, но в момента я пишем", 
посочи председателят на стопанската камара Божидар Данев. 
Работодатели и синдикати настояват в рамките на оставащото време на 42-то НС да бъде постигнат консенсус между 
партиите по големите енергийни проекти и по споразумението за партньорство с ЕС за периода до 2020 година. В същото 
време очакват депутатите спешно да гласуват решения, свързани с финансовата устойчивост в здравеопазването (в т. ч. и 
актуализацията на бюджета на НЗОК), в енергетиката, в социалната сфера в частта с обвързването на ръста на възрастта 
за пенсиониране с продължителността на живота. 
В декларацията се настоява президентът да назначи служебен кабинет, равно отдалечен от партийни, корпоративни и 
лобистки интереси, както и от самата президентска институция, за да бъде гарантирана подготовката и честното 
произвеждане на предсрочния вот. 
Шестте организации искат също служебното правителство да започне и подготовката за Бюджет 2015, както и 
правителството на Пламен Орешарски да представи отчет за финансовото състояние на страната в началото и в края на 
мандата си. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Василев на свой ред обясни общата позиция като шамар 
срещу парламентарните партии (БСП, ДПС, "Атака" и ГЕРБ) и предупреждение към тези, които искат да влязат в 
следващото Народно събрание - "България без цензура" и Реформаторският блок. 
"Не искаме една партобизнес олигархия да замени друга партобизнес олигархия", подчерта той. 
"Партиите в парламента да се вземат в ръце и да си свършат работата, а тези, които искат да влязат в следващото НС, да 
станат част от общия консенсус", призова президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
Според президента на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев заради партийни интереси и сблъсъци е поставено на карта 
съществуването на цялата финансова система. 
 
agencia-sliven.com  
 
√ РАБОТОДАТЕЛИ И СИНДИКАТИ С УЛТИМАТУМ КЪМ ПРАВИТЕЛСТВОТО 
На специална пресконференция в БТА вчера всички големи работодателски и синдикални организации дружно 
отправиха своите искания към отиващото си 42-ро народно събрание на страната. Те настояват до края на мандата 
депутатите да постигнат съгласие по големите енергийни проекти и споразумението за партньорство до 2020. 
Работодатели и синдикати настояват още да се замразят всички законопроекти, с изключение на решенията, 
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осигуряващи финансова устойчивост в здравеопазването и енергетиката, както и всички актове, свързани с членството на 
България в ЕС. 
Мощната „коалиция” настоява правителството да направи отчет за финансовото състояние на страната, а президентът да 
гарантира създаване на служебен кабинет, еднакво отдалечен от всички политически формации, който да осигури честни 
и прозрачни избори. „Всички ние сме възмутени от това, което се случва в нашата страна”, заяви президентът на КНСБ 
Пламен Димитров вчера. Според него безотговорното поведение на политиците заплашва доходите на хората, техните 
спестявания и икономическата стабилност. Да се вземат в ръце и да свършат работата, която е нужно да свършат, докато 
си отидат, настоя той. По думите му КНСБ иска актуализация на бюджета на НЗОК. 
„Това е важно, независимо какво казва Орешарски”, изтъкна още Димитров. От словото му стана ясно, че ако исканията 
им не бъдат чути, работодатели и работници са готови на безпрецедентни съвместни действия, но не пожелаха да 
разкрият какво точно имат предвид. „Искаме устойчива, предвидима среда”, заяви и председателят на КТ „Подкрепа” 
Константин Тренчев. По думите му актуализацията на бюджета на Здравната каса също трябва да стане, докато все още 
42-рото НС не си е отишло. Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подчерта, че 
политиците ни са преминали всички граници. Божидар Данев от Българска стопанска камара (БСК) пък заяви: „Искаме 
политическите партии да ни върнат държавата, тя ни беше открадната”. 
 
utroruse.com 
 
√ Работодатели и синдикати с ултиматум към властта 
Националните работодателски и синдикални организации отправиха общ ултиматум към политическите партии и 
институциите - незабавно да предприемат действия, които да доведат до успокояване на ситуацията у нас. 
"В случай че не бъдат положени адекватни усилия за успокояване на обществото, ще преминем към радикални действия, 
като ползваме всички възможни обществени и граждански инструменти преди парламентарните избори", заявяват в 
съвместна декларация от БТПП, БСК, КРИБ, Асоциацията на индустриалния капитал в България, КНСБ и КТ "Подкрепа", 
представена пред медиите в Националния пресклуб на БТА. 
От шестте организации отказаха засега да конкретизират какви точно стъпки ще предприемат, но намекнаха, че 
една от възможните е обръщение към избирателите преди вота. 
"Трудът и капиталът са на единни политически позиции, присъдата сега не я произнасяме, но в момента я пишем", 
посочи изпълнителният председател на БСК Божидар Данев. 
Общата позиция трябва да бъде схващана "като шамар срещу парламентарните партии - БСП, ДПС "Атака" и ГЕРБ, и 
предупреждение към тези, които искат да влязат в следващото Народно събрание - "България без цензура" и 
Реформаторският блок", обясни общата председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
"Не искаме една партобизнес олигархия да замени друга партобизнес олигархия", подчерта той. 
Работодатели и синдикати настояват в рамките на оставащото време на 42-то Народно събрание да бъде постигнат 
консенсус между партиите по големите енергийни проекти и по споразумението за партньорство с ЕС за периода до 2020 
г. 
В същото време депутатите спешно да гласуват решения, свързани с финансовата устойчивост в здравеопазването - 
също и актуализацията на бюджета на НЗОК, в енергетиката, в социалната сфера в частта с обвързването на ръста на 
възрастта за пенсиониране с продължителността на живота. 
В декларацията се настоява президентът да назначи служебен кабинет, равно отдалечен от партийни, корпоративни и 
лобистки интереси, както и от самата президентска институция, за да бъде гарантирана подготовката и честното 
произвеждане на предсрочния вот. 
Шестте организации искат също служебното правителство да започне и подготовката за Бюджет 2015, както и 
правителството на Пламен Орешарски да представи отчет за финансовото състояние на страната в началото и в края на 
мандата си. 
"Партиите в парламента да се вземат в ръце и да си свършат работата, а тези, които искат да влязат в следващото НС, да 
станат част от общия консенсус", призова президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
Според президента на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев заради партийни интереси и сблъсъци е поставено на карта 
съществуването на цялата финансова система. 
В дъното на банковата, финансовата и политическата криза е Народното събрание, 
което по думите на Божидар Данев за една година не е намерило сили да "прескочи котерийните борби". 
"Банковата криза нямаше да се случи, ако не бяха заложени политически игри, тя не е в резултат на обективни 
натрупвания", добави Васил Велев. 
"Кризата има партийна "подкладка" - конфликтът "Делян Пеевски-Цветан Василев", посочи Данев. "Принос" имала и 
прокуратурата с нейните изпреварващи действия. 
 
sliven.net  
 
√ Българският бизнес и синдикатите пред война с политиците 
На специална пресконференция в БТА днес всички големи работодателски и синдикални организации дружно отправиха 
своите искания към отиващото си 42-о Народно събрание на страната. Те настояват до края на мандата на на 5 август 
депутатите да постигнат съгласие по големите енергийни проекти и споразумението за партньорство до 2020. 
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Искат още да се замразят всички законопроекти, с изключение на решенията, осигуряващи финансова устойчивост в 
здравеопазването и енергетиката, както и всички актове, свързани с членството на България в ЕС. 
Мощната „коалиция” настоява правителството да направи отчет за финансовото състояние на страната, а президентът да 
гарантира създаване на служебен кабинет, еднакво отдалечен от всички политически формации, който да гарантира 
честни и прозрачни избори. 
Всички ние сме възмутени от това, което се случва в нашата страна, заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
Според него безотговорното поведение на политиците заплашва доходите на хората, техните спестявания и 
икономическата стабилност. Да се вземат в ръце и да свършат работата, която е нужно да свършат, докато си отидат, 
настоя той. По думите му, КНСБ иска актуализация на бюджета на НЗОК. 
„Това е важно, независимо какво казва Орешарски”, изтъкна още Димитров. 
От словото му стана ясно, че ако исканията им не бъдат чути, работодатели и работници са готови на безпрецедентни 
съвместни действия, не не пожелаха да разкрият какво точно имат предвид. 
Искаме устойчива, предвидима среда, заяви и председателят на КТ „Подкрепа” Константин Тренчев. Това, което става в 
последните месеци и години, е срамно, смята той. Според Тренчев актуализацията на бюджета на Здравната каса също 
трябва да стане, докато все още 42-то НС не си е отишло. Направете нещо добро за хората, не можем да плащаме за 
вашите грешки, призова той политиците. 
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подчерта, че политиците ни са преминали 
всички граници. БСП, ГЕРБ, ДПС и „Атака” счупиха стомната, смята Велев, като изтъкна, че депутатите ни са се 
надпреварвали да не ходят на работа. 
„Стоп, спрете се, огледайте се, преминахте всички граници, държавата не е ваша”, каза остро той. 
Божидар Данев от Българска стопанска камара (БСК) пък заяви: „Искаме политическите партии да ни върнат държавата, 
тя ни беше открадната”. 
Васил Тодоров от Българска търговско-промишлена палата (БТПП) също коментира, че съществува сериозен проблем. 
Румяна Георгиева от Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) пък припомни, че точно 
преди година нейната организация е поискала правителството да подаде оставка. Настоящата оставка след само една 
година управление, според нея, само е потвърдила притесненията на организацията относно компетентността на 
кабинета. 
 
gramofona.com   
 
√ Работодатели и синдикати с ултиматум към политиците 
Националните работодателски и синдикални организации отправиха общ ултиматум към политическите партии и 
институциите незабавно да предприемат действия, които да доведат до успокояване на ситуацията у нас, съобщи Дарик.  
"В случай че не бъдат положени адекватни усилия за успокояване на обществото, ще преминем към радикални действия, 
като ползваме всички възможни обществени и граждански инструменти преди парламентарните избори", заявяват в 
съвместна декларация от БТПП, БСК, КРИБ, Асоциацията на индустриалния капитал в България, КНСБ и КТ "Подкрепа". 
От шестте организации отказаха засега да конкретизират какви точно стъпки ще предприемат, но намекнаха, че една от 
възможните е обръщение към избирателите преди вота. Трудът и капиталът са на единни политически позиции, 
присъдата сега не я произнасяме, но в момента я пишем, посочи Божидар Данев, изпълнителен председател на БСК. 
Като шамар срещу парламентарните партии - БСП, ДПС "Атака" и ГЕРБ, и предупреждение към тези, които искат да влязат 
в следващото Народно събрание - "България без цензура" и Реформаторският блок, обясни общата позиция Васил Велев, 
председател на Асоциацията на индустриалния капитал. "Не искаме една партобизнес олигархия да замени друга 
партобизнес олигархия", подчерта той. 
Работодатели и синдикати настояват в рамките на оставащото време на 42-то НС да бъде постигнат консенсус между 
партиите по големите енергийни проекти и по споразумението за партньорство с ЕС за периода до 2020 година. В същото 
време депутатите спешно да гласуват решения, свързани с финансовата устойчивост в здравеопазването (в т. ч. и 
актуализацията на бюджета на НЗОК), в енергетиката, в социалната сфера в частта с обвързването на ръста на възрастта 
за пенсиониране с продължителността на живота. 
В декларацията се настоява президентът да назначи служебен кабинет, равно отдалечен от партийни, корпоративни и 
лобистки интереси, както и от самата президентска институция, за да бъде гарантирана подготовката и честното 
произвеждане на предсрочния вот. 
Шестте организации искат също служебното правителство да започне и подготовката за Бюджет 2015, както и 
правителството на Пламен Орешарски да представи отчет за финансовото състояние на страната в началото и в края на 
мандата си. 
"Партиите в парламента да се вземат в ръце и да си свършат работата, а тези, които искат да влязат в следващото НС, да 
станат част от общия консенсус", призова президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
Според президента на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев заради партийни интереси и сблъсъци е поставено на карта 
съществуването на цялата финансова система. 
В дъното на банковата, финансовата и политическата криза е Народното събрание, което по думите на Божидар Данев за 
една година не е намерило сили да "прескочи котерийните борби". Банковата криза нямаше да се случи, добави Васил 
Велев, ако не бяха заложени политически игри, тя не е в резултат на обективни натрупвания. 
Кризата има партийна "подкладка" - конфликтът "Делян Пеевски-Цветан Василев", посочи Данев. "Принос" имала и 
прокуратурата с нейните изпреварващи действия. 
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√ Бизнесът и синдикатите поставиха задачи на депутатите, министрите и президента 
Четирите национално представителни работодателски организации и двата синдиката в декларация предупреждават 
политиците да спрат да нагнетяват напрежение и изброяват важни според тях приоритети, около които управлението на 
страната да се обедини.В декларацията се предупреждава, че ако не бъдат положени адекватни усилия за успокояване 
на обществото, шестте организации са готови на радикални действия преди парламентарните избори през есента. 
Бизнесът и синдикатите настояват партиите, представени в българския и в европейския парламент, да се разберат преди 
5 август по два въпроса - за големите енергийни проекти и за споразумението за партньорство за периода до 2020 г.Те 
искат Народното събрание да замрази разглеждането на всички законопроекти освен актуализацията на бюджета на 
здравната каса, решенията, осигуряващи финансова устойчивост в енергетиката, обвързването на пенсионната възраст с 
продължителността на живота и запазването на ранното пенсиониране на работещите при тежки условия.Друг приоритет 
на Народното събрание според декларацията трябва да бъдат всички актове, свързани със задължителните изисквания 
на ЕС.Задачите пред правителството са да пресича в зародиш всеки опит за финансова дестабилизация и да представи 
отчет за финансовото състояние на страната в началото и в края на своя мандат.От президента деловите среди и 
представителите на работещите очакват да гарантира създаването на служебно правителство, равно отдалечено от 
всички партийни, корпоративни и лобистки интереси, както и от президентската институция.Служебният кабинет трябва 
да гарантира провеждането на честни и прозрачни избори, финансова, икономическа и социална стабилност на страната, 
се посочва в декларацията. Друга негова задача е да ускори подготовката на проекта на държавен бюджет за 2015 г. и 
Споразумението за партньорство с Европейската комисия по бюджетната рамка до 2020 г. и съответните програми към 
него.Правораздавателните органи да приложат цялата сила на закона за установяване и предотвратяване на всякакви 
опити за дестабилизиране на икономиката и на страната, настоява декларацията. В нея се призовават политиците, 
обществениците, експертите и журналистите да прекратят всякакви публични изяви, които подклаждат общественото 
напрежение.Според декларацията страната изживява безпрецедентната политическа криза, пълен срив на доверието 
към държавността и държавните институции. Авторите й подчертават, че постигането на обществените цели и 
решаването на проблемите на бизнеса и работещите изискват диалог и рационални решения, а не самоцелно 
противопоставяне и нетолерантност, водещи до недоволство и напрежение. Те напомнят на политиците, че са избрани 
от народа, за да му служат – функция, чието изпълнение в момента е напълно заменено с преследването на тясно 
партийни и корпоративни интереси.Бизнесът и профсъюзите осъждат поведението на парламентарните и 
извънпарламентарни политически сили, които нагнетяват обществено напрежение и обричат икономиката на стагнация, 
а обществото – на безперспективност и бедност.Те призовават парламентарно представените партии да спазват 
принципите на парламентарната демокрация и да оправдаят доверието на суверена, като прекратят игрите с кворума и 
се върнат в пленарна зала, да насочат усилията си към важни нормативни актове с цел гарантиране на стабилността на 
икономиката.Декларацията е разпространена от името на Асоциацията на индустриалния капитал в България, 
българската стопанска камара, Българстката търговско-промишлена палата, Конфедерацията на работодателите и 
индустриалците в България, Конфедерацията на независимите синдикати в България и Конфедерацията на труда 
"Подкрепа". 
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√ Работодатели и синдикати с ултиматум към властта 
Националните работодателски и синдикални организации отправиха общ ултиматум към политическите партии и 
институциите - незабавно да предприемат действия, които да доведат до успокояване на ситуацията у нас. 
"В случай че не бъдат положени адекватни усилия за успокояване на обществото, ще преминем към радикални действия, 
като ползваме всички възможни обществени и граждански инструменти преди парламентарните избори", заявяват в 
съвместна декларация от БТПП, БСК, КРИБ, Асоциацията на индустриалния капитал в България, КНСБ и КТ "Подкрепа", 
представена пред медиите в Националния пресклуб на БТА. 
От шестте организации отказаха засега да конкретизират какви точно стъпки ще предприемат, но намекнаха, че една от 
възможните е обръщение към избирателите преди вота. 
"Трудът и капиталът са на единни политически позиции, присъдата сега не я произнасяме, но в момента я пишем", 
посочи изпълнителният председател на БСК Божидар Данев. 
Общата позиция трябва да бъде схващана "като шамар срещу парламентарните партии - БСП, ДПС "Атака" и ГЕРБ, и 
предупреждение към тези, които искат да влязат в следващото Народно събрание - "България без цензура" и 
Реформаторският блок", обясни общата председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. "Не 
искаме една партобизнес олигархия да замени друга партобизнес олигархия", подчерта той. 
Работодатели и синдикати настояват в рамките на оставащото време на 42-то Народно събрание да бъде постигнат 
консенсус между партиите по големите енергийни проекти и по споразумението за партньорство с ЕС за периода до 2020 
г. 
В същото време депутатите спешно да гласуват решения, свързани с финансовата устойчивост в здравеопазването - също 
и актуализацията на бюджета на НЗОК, в енергетиката, в социалната сфера в частта с обвързването на ръста на възрастта 
за пенсиониране с продължителността на живота. 
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В декларацията се настоява президентът да назначи служебен кабинет, равно отдалечен от партийни, корпоративни и 
лобистки интереси, както и от самата президентска институция, за да бъде гарантирана подготовката и честното 
произвеждане на предсрочния вот. 
Шестте организации искат също служебното правителство да започне и подготовката за Бюджет 2015, както и 
правителството на Пламен Орешарски да представи отчет за финансовото състояние на страната в началото и в края на 
мандата си. 
"Партиите в парламента да се вземат в ръце и да си свършат работата, а тези, които искат да влязат в следващото НС, да 
станат част от общия консенсус", призова президентът на КНСБ Пламен Димитров. Според президента на КТ "Подкрепа" 
Константин Тренчев заради партийни интереси и сблъсъци е поставено на карта съществуването на цялата финансова 
система. 
В дъното на банковата, финансовата и политическата криза е Народното събрание, което по думите на Божидар Данев за 
една година не е намерило сили да "прескочи котерийните борби". "Банковата криза нямаше да се случи, ако не бяха 
заложени политически игри, тя не е в резултат на обективни натрупвания", добави Васил Велев. 
"Кризата има партийна "подкладка" - конфликтът "Делян Пеевски-Цветан Василев", посочи Данев. "Принос" имала и 
прокуратурата с нейните изпреварващи действия. 
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√ Работодатели и профсъюзи с жълт картон към партиите! 
Работодатели и синдикати отправиха общ ултиматум към политическите партии и институциите за незабавни действия, с 
цел успокояване на ситуацията у нас.  
"В случай че не бъдат положени адекватни усилия за успокояване на обществото, ще преминем към радикални 
действия",  заявяват в съвместна декларация от БТПП, БСК, КРИБ, Асоциацията на индустриалния капитал в България, 
КНСБ и КТ "Подкрепа". От шестте организации отказаха засега да конкретизират какви точно стъпки ще предприемат, но 
намекнаха, че една от възможните е обръщение към избирателите преди вота. 
Работодатели и синдикати настояват в рамките на оставащото време на 42-рото НС да бъде постигнат консенсус между 
партиите по големите енергийни проекти и по споразумението за партньорство с ЕС за периода до 2020 година. 
Депутатите спешно да гласуват решения, свързани с финансовата устойчивост в здравеопазването, енергетиката и 
социалната сфера. 
Президентът да назначи служебен кабинет, равно отдалечен от партийни, корпоративни и лобистки интереси. 
Служебното правителство да започне подготовката за Бюджет 2015, както и правителството на Орешарски да представи 
отчет за финансовото състояние на страната. 
 
haskovo.net  
 
√ Синдикати и работодатели с ултиматум към управляващите 
Четирите национално представителни работодателски организации и двата синдиката в декларация предупреждават 
политиците да спрат да нагнетяват напрежение и изброяват важни според тях приоритети, около които управлението на 
страната да се обедини. 
В декларацията се предупреждава, че ако не бъдат положени адекватни усилия за успокояване на обществото, шестте 
организации са готови на радикални действия преди парламентарните избори през есента. 
Бизнесът и синдикатите настояват партиите, представени в българския и в европейския парламент, да се разберат преди 
5 август по два въпроса - за големите енергийни проекти и за споразумението за партньорство за периода до 2020 г. 
Те искат Народното събрание да замрази разглеждането на всички законопроекти освен актуализацията на бюджета на 
здравната каса, решенията, осигуряващи финансова устойчивост в енергетиката, обвързването на пенсионната възраст с 
продължителността на живота и запазването на ранното пенсиониране на работещите при тежки условия. 
Друг приоритет на Народното събрание според декларацията трябва да бъдат всички актове, свързани със 
задължителните изисквания на ЕС. 
Задачите пред правителството са да пресича в зародиш всеки опит за финансова дестабилизация и да представи отчет за 
финансовото състояние на страната в началото и в края на своя мандат. 
От президента деловите среди и представителите на работещите очакват да гарантира създаването на служебно 
правителство, равно отдалечено от всички партийни, корпоративни и лобистки интереси, както и от президентската 
институция. 
Служебният кабинет трябва да гарантира провеждането на честни и прозрачни избори, финансова, икономическа и 
социална стабилност на страната, се посочва в декларацията. Друга негова задача е да ускори подготовката на проекта на 
държавен бюджет за 2015 г. и Споразумението за партньорство с Европейската комисия по бюджетната рамка до 2020 г. 
и съответните програми към него. 
Правораздавателните органи да приложат цялата сила на закона за установяване и предотвратяване на всякакви опити 
за дестабилизиране на икономиката и на страната, настоява декларацията. 
В нея се призовават политиците, обществениците, експертите и журналистите да прекратят всякакви публични изяви, 
които подклаждат общественото напрежение. 
Според декларацията страната изживява безпрецедентната политическа криза, пълен срив на доверието към 
държавността и държавните институции. Авторите й напомнят, че постигането на обществените цели и решаването на 
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проблемите на бизнеса и работещите изискват диалог и рационални решения, а не самоцелно противопоставяне и 
нетолерантност, водещи до недоволство и напрежение, Те напомнят на политиците, че са избрани от народа, за да му 
служат – функция, чието изпълнение в момента е напълно заменено с преследването на тясно партийни и корпоративни 
интереси. 
Бизнесът и профсъюзите осъждат поведението на парламентарните и извънпарламентарни политически сили, които 
нагнетяват обществено напрежение и обричат икономиката на стагнация, а обществото – на безперспективност и 
бедност. 
Те призовават парламентарно представените партии да спазват принципите на парламентарната демокрация и да 
оправдаят доверието на суверена, като прекратят игрите с кворума и се върнат в пленарна зала, да насочат усилията си 
към важни нормативни актове с цел гарантиране на стабилността на икономиката. 
Декларацията е разпространена от името на Асоциацията на индустриалния капитал в България, българската стопанска 
камара, Българстката търговско-промишлена палата, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, 
Конфедерацията на независимите синдикати в България и Конфедерацията на труда "Подкрепа". 
 
moreto.net  
 
√ Работодатели и синдикати заплашиха политиците с безпрецедентни общи действия 
На специална пресконференция в БТА днес всички големи работодателски и синдикални организации дружно отправиха 
своите искания към отиващото си 42-о Народно събрание на страната. Те настояват до края на мандата на на 5 август 
депутатите да постигнат съгласие по големите енергийни проекти и споразумението за партньорство до 2020.  
Искат още да се замразят всички законопроекти, с изключение на решенията, осигуряващи финансова устойчивост в 
здравеопазването и енергетиката, както и всички актове, свързани с членството на България в ЕС.  
Мощната „коалиция” настоява правителството да направи отчет за финансовото състояние на страната, а президентът да 
гарантира създаване на служебен кабинет, еднакво отдалечен от всички политически формации, който да гарантира 
честни и прозрачни избори.  
Всички ние сме възмутени от това, което се случва в нашата страна, заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
Според него безотговорното поведение на политиците заплашва доходите на хората, техните спестявания и 
икономическата стабилност. Да се вземат в ръце и да свършат работата, която е нужно да свършат, докато си отидат, 
настоя той. По думите му, КНСБ иска актуализация на бюджета на НЗОК.  
„Това е важно, независимо какво казва Орешарски”, изтъкна още Димитров. 
От словото му стана ясно, че ако исканията им не бъдат чути, работодатели и работници са готови на безпрецедентни 
съвместни действия, не не пожелаха да разкрият какво точно имат предвид.  
Искаме устойчива, предвидима среда, заяви и председателят на КТ „Подкрепа” Константин Тренчев. Това, което става в 
последните месеци и години, е срамно, смята той. Според Тренчев актуализацията на бюджета на Здравната каса също 
трябва да стане, докато все още 42-то НС не си е отишло. Направете нещо добро за хората, не можем да плащаме за 
вашите грешки, призова той политиците.  
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подчерта, че политиците ни са преминали 
всички граници. БСП, ГЕРБ, ДПС и „Атака” счупиха стомната, смята Велев, като изтъкна, че депутатите ни са се 
надпреварвали да не ходят на работа.  
„Стоп, спрете се, огледайте се, преминахте всички граници, държавата не е ваша”, каза остро той.  
Божидар Данев от Българска стопанска камара (БСК) пък заяви: „Искаме политическите партии да ни върнат държавата, 
тя ни беше открадната”.  
Васил Тодоров от Българска търговско-промишлена палата (БТПП) също коментира, че съществува сериозен проблем.  
Румяна Георгиева от Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) пък припомни, че точно 
преди година нейната организация е поискала правителството да подаде оставка. Настоящата оставка след само една 
година управление, според нея, само е потвърдила притесненията на организацията относно компетентността на 
кабинета. 
 
chernomore.bg   
 
√ Работодатели и синдикати с ултиматум към отиващото си правителство 
Национално представителните организации на бизнеса и на синдикатите излязоха с безпрецедентна обща позиция към 
управляващите, в която се искат няколко конкретни действия по важни за обществото въпроси преди очакваната оставка 
на кабинета. 
В обща декларация се настоява за конкретни действия, включително и законодателни, в няколко области: да се реши 
въпросът с дефицита в здравеопазването, темата за пенсионната реформа,  да бъде стабилизирана енергетиката, както и 
парламентът да работи до разпускането си единствено по законите, свързани с транспонирането на евродирективи, за да 
не бъдат налагани санкции на страната. Иска се и да бъде замразено приемането на спорни закони. 
„Когато организациите на бизнеса и работниците застанат зад един общ документ, значи има какво да кажат. 
Конкретната причина е огромното безпокойство на всички от случващото се в държавата”, заяви президентът на КНСБ 
Пламен Димитров. 
"Това трябва да направят депутатите и да си отидат, за да дойде служебният кабинет", препоръча той. 
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Ако бизнесът и синдикатите не бъдат чути, ще последват „безпрецедентни съвместни действия”, каза Димитров, но 
отказа да посочи какво конкретно се планира. Лидерът на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев също не каза какво 
може да се очаква, но заяви, че е възможно работодатели и синдикати да се задействат „в името на оцеляването на 
държавата и нейната стабилност”. За това как ще действаме ще се разберем помежду си, допълни той. 
Тренчев заяви, че обществото иска устойчива и предвидима среда. Той обвини политическата класа като цяло за това, че 
България през 90-те години е била на добра стартова позиция, а днес е „на опашката на Европа”. 
„Това, което става, особено в последните месеци и година, е срамно. Всички трябва да се срамуваме, че сме излъчили 
управляващи и политици, които по един безпрецедентен начин доказаха, че ги вълнуват само техните интереси”, заяви 
синдикалистът. 
По повод предизвиканата и овладяна банкова паника той допълни, че политиците дотолкова са се увлекли да обслужат 
нечии лични или групови интереси, че финансовата система на държавата и нейната стабилност са били поставени на 
карта. Според него събитията от последните дни са се случили със „съдействието на определени държавни структури”. 
Тренчев изтъкна, че здравеопазването в момента е изключително критична област, заради проблемите на Спешна 
помощ и болниците. 
Той също призова да се свърши най-необходимото, като в служебното правителство влязат компетентни хора, които да 
се заемат с бюджета. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев каза, че работодатели и синдикати са 
се обединили, въпреки сериозните различия между тях, защото има сериозен проблем. 
„Политиците преминаха всякакви граници, които в никакъв случай не биваше да се преминават. Тук няма невинни”, каза 
той и упрекна четирите партии в парламента – ГЕРБ, БСП, ДПС и „Атака” за действията им, включително и заради 
продължаващите няколко седмици проблеми с кворума. 
Превантивно Велев отправи предупреждение и към партиите, които евентуално може да влязат в следващото Народно 
събрание – „България без цензура” и Реформаторския блок, „за да не счупят стомната”. 
Велев обвини и управляващите за ситуацията с банките от последните дни, защото според него „едни фалират банка, 
използвайки държавата, а други им позволяват това с користни подбуди”. 
Той посочи още, че за една година е бил отбелязан 40% ръст на борсовите индекси при средно за света 20% - тоест сме 
можели да очакваме ускорено развитие. След което само през юни имаме 20%-ен спад на борсовите индекси при 
отсъствието на всякакви фундаментални причини за това в икономиката – при ръст на БВП и заетостта, добро здраве на 
публичните финанси и банковата система. 
„Борсата ни казва: ако така продължавате, това ще се случи в реалната икономика. Всичко това е заради политиците. Не 
заради кризата в Украйна или стагнация в световната икономика. Затова е нашият гняв и възмущение”, заяви Васил 
Велев. 
„Преминахте всякакви граници. Държавата не е ваша, вие не сте й началници. Държавата е на хората на труда и 
предприемачите, които пълнят бюджета, който вие харчите”, обърна се той към политиците. 
Велев изтъкна, че бизнесът не иска една олигархия да бъде заменена с друга. 
„Искаме политическите партии да ни върнат държавата. Тя ни беше открадната”, каза изпълнителният председател на 
Българската стопанска камара Божидар Данев. 
Той изтъкна, че никой от актуалните в момента политици не е представил визия за развитието на страната и решение 
например на демографския проблем, както и на проблемите в пенсионната или здравната система. 
„Дълбочината на националната криза може да се измери с факта, че трудът и капиталът са на едни позиции, осъждащи 
политическата класа. Още не произнасяме присъдата, но в момента я пишем”, обяви Данев. 
Васил Тодоров, главен секретар на БТПП, също посочи, че има сериозен проблем, който трябва да бъде решен. Той 
заяви, че случващото се в политическия живот оставя впечатлението, че политиците са напълно самодостатъчни и 
държавата съществува единствено заради тях. Той посочи като пример сметките кога да са изборите. 
Парламентарният секретар на КРИБ Румяна Георгиева коментира, че точно преди година организацията е поискала 
правителството да подаде оставка. За този едногодишен период стана видно, че тези оценки са били основателни, тъй 
като няма напредък в социалните системи, а енергетиката е в колапс, каза тя. 
Пламен Димитров коментира, че се търсят нови инструменти за контрол от страна на бизнеса, синдикатите и медиите за 
работата на политиците. 
Запитани какви ще са радикалните действия и ще включват ли те бойкот на предсрочните избори, участниците в 
пресконференцията пак отказаха да отговорят. Божидар Данев каза само, че присъдата скоро ще бъде оповестена, но 
няма да се чака да минат предсрочните парламентарни избори. Велев допълни, че очаква политиците да свършат 
работата, за която са избрани. 
Тренчев поиска отчет от отиващото си правителство, както се отчита всяка една фирма. 
Пламен Димитров допълни, че без спешни решения НЗОК и болниците няма да издържат и това ще стане ясно през 
септември или октомври, когато няма да има здравни грижи. 
Той препоръча на управляващите няколко варианта, за да бъдат осигурени необходимите за здравеопазването средства: 
да се повиши драстично събираемостта на приходите, към здравеопазването да бъдат пренасочени определени за друга 
цел разходи или допълнително дългово финансиране за касата – например от емитирания дълг заради банковата 
паника, който не е изразходван. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Вестник Труд 
 
√ Орешарски: За първи път растеж след пет години на икономическа депресия  
За първото тримесечие икономическият растеж от около 1,5% е обнадеждаващ. Има и всички предпоставки да се 
реализира прогнозата от малко над 2% за тази година. Наблюдаваме макар и скромен ръст в потреблението, има и ръст в 
инвестициите, което е предпоставка да се реализира този икономически растеж. Все пак 2% не е голям икономически 
растеж. Това написа в личния си фейсбук профил премиерът Пламен Орешарски. 
"Предизвикателствата пред България отново са свързани с политическата ситуация. Сега ще влезем в период на 
служебен кабинет, ново правителство, което ще влезе най- вероятно към края на тази година. Това е свързано с може би 
известни колебания в приходната част, може би малко допълнителен натиск върху разходната част. Така че има известни 
рискове пред изпълнението на бюджета, но мисля, че са управляеми или остават в границите на управляеми рискове. 
Що се касае за икономическото развитие, аз оставам оптимист, че ще може да направим тази година първа на по- 
отчетлив икономически растеж след пет години на икономическа депресия.", завършва Орешарски. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Малките фирми с до 2,8% по-скъп ток 
София. Най-много с 2,8% може да се повиши сметката за ток на най-малките фирми, които ползват енергия на ниско 
напрежение по регулирани цени, определени от ДКЕВР. С решението на регулатора за новите тарифи от 1 юли цената на 
нощната енергия при различните ЕРП-та скача с 25 на сто. Това обаче не означава, че фирмите, които работят през нощта, 
ще плащат с една четвърт по-високи сметки. Причината е, че увеличението е валидно само за компонента "Енергия", а 
крайната цена на 1 киловатчас се формира от още няколко тарифи като достъп, пренос и т.н. 
Докато при тарифата на самия ток наистина има увеличение между 22,93% и 25,57% при различните ЕРП-та, то цената за 
пренос по мрежата ниско напрежение пада от 36,53% до 39,92% при различните електроснабдителни предприятия. 
Което в крайна сметка тушира скока на нощния ток. Същото важи и за дневната тарифа, макар и самата тя да се повишава 
доста по-малко спрямо нощната. За малките фирми, абонати на ЧЕЗ, 1 киловатчас ток през деня поскъпва с 10.79%. 
Клиентите в Югоизточна България, където оперира ЕВН, ще плащат с 10.77% по-скъпо за енергията през деня, а тези при 
"Енерго-Про" от 1 юли вече плащат с 10.68% повече за дневна тарифа. След като към нея се прибавят и останалите 
компоненти от крайната цена на електроенергията, обаче нещата се променят. Така реалното увеличение на тарифите за 
малките фирми през нощта е с 2,44% за клиентите на ЧЕЗ, 2,31% за абонатите на "Енерго-Про" и едва 0,24% за тези при 
ЕВН. Малко по-голямо е повишаването на крайната цена на дневната тарифа. Абонатите на територията, обслужвана от 
ЕВН, отново са най-облагодетелствани - там цената скача едва с 0,24%. За клиентите на ЧЕЗ увеличението е с 2,6%, а 
абонатите на "Енерго-Про" ще плащат с 2,8% по-скъпо за ток през деня. 
Промяна на цените на тока за стопански потребители на ниско напрежение 
 
ЕРП         Дневна Промяна                Нощна Промяна 
  
ЧЕЗ        25.9596 ст. +2.60%          14.1408 ст. +2.44% 
 
ЕВН        25.338 ст. +1.30%              14.3328 ст. +0.24% 
 
Енерго-Про 25.6968 ст. +2.80%        12.5124 ст. +2.31% 
 
*Цените са за 1 киловатчас с ДДС 
 
√ 7 държави загрижени от рисковете в енергетиката ни 
София. Посланиците на седем държави, четири от които - членки на ЕС, са изпратили писмо до председателя на 
парламента Михаил Микос, в което изразяват безпокойствоти си от изискването на Държавната комисия за енергийно и 
водно регулиране (ДКЕВР) да бъдат намалени цените и количеството изкупувана електроенергия от възобновяеми 
източници и от двете американски централи в "Марица изток". 
То е подписано от посланиците на Австрия, Великобритания, Република Корея, САЩ , Франция, Чехия и Япония, предаде 
Дневник. 
Тази седмица ДКЕВР поиска Европейската комисия да обяви за неправомерна държавна помощ договорите на НЕК за 
задължително изкупуване на енергията от ТЕЦ "Контур Глобул Марица Изток 3" и ТЕЦ "AES Марица Изток 1" и за 
прекомерна държавна помощ - договорите с ВЕИ-производители. 
Посланиците предупреждават, че подобни мерки няма да решат сериозните предизвикателства пред българската 
енергетика, а "още повече ще подкопаят жизнеспособността на електроенергийната система". Дипломатите изтъкват, че 
предлаганите от регулатора решения са временни, а не част от стратегическо решение за възстановяване и дългосрочно 
развитие на сектора. 
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Подобни мерки могат да имат сериозен негативен ефект не само върху компаниите, но ще нанесат потенциални вреди и 
на банките, които са ги финансирали, изтъкват посланиците като напомнят, че инвеститорите са сключили договорите с 
българската държава "добросъвестно и в дух на доверие". 
В писмото си до председателя на НС посланиците отбелязват, че реформата на енергийния сектор в България е 
предизвикателство за няколко поредни правителства и изразяват готовността на представляваните от тях държави да 
споделят опита от собствените реформи. 
Чуждестранните дипломати призовават парламента да се въздържи да променя законодателството в духа на решенията 
на регулатора преди притесненията на бизнеса да бъдат чути. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ За ЕС може би предстои създаването на съюз на капиталовите пазари 
Този ход може да предизвики допълнителни антиевропейски настроения във Великобритания 
ЕС може да опита да затегне хватката си над финансовите пазари, за да се намери финансиране, което да подпомогне 
икономическия растеж, пише Reuters. Но този ход може да предизвика допълнителни антиевропейски настроения във 
Великобритания, която е най-големият финансов център на ЕС. 
Банкери и политици казват, че съюзът на капиталовите пазари е логична стъпка, след като еврозоната завърши 
изграждането на банковия съюз. От ноември Европейската централна банка ще бъде единственият надзорник за най-
големите кредитори, а това повдига въпроси как може да бъде намалена фрагментацията на капиталовите пазари и на 
пазарите на държавни облигации.   
Част от по-широка реформа   
От това, което се обсъжда в Брюксел, може да се предположи, че съюзът на капиталовите пазари би могъл да бъде част 
от по-широки реформи, предприети от Европейската комисия с цел да генерират растеж и заетост. Еврокомисията 
отказва да коментира темата и не е правила публични изявления по въпроса. Но германски банкери твърдят, че висш 
европейски представител им е казал, че съюзът на капиталовите пазари и банковият съюз ще се отнасят до всички 28 
страни членки. "Това е следваща стъпка за единния пазар", смята европейски банкер в Брюксел. 
Досега терминът обединяваше множество планове да се осигури финансиране от страна на пазарите за компании и 
инфраструктурни проекти, които могат да помогнат за постигането на растеж. Европейската комисия търси начини да 
подобри ликвидността на корпоративните пазари на държавни облигации, да даде тласък на секюритизацията и да 
окуражи листването на компаниите. "Това все още е в зародиш, но си заслужава да бъде наблюдавано. За да проработи, 
трябва да вдига бариерите, не да ги спуска. Но дали Европейската комисия вижда това по този начин или като средство 
за повече регулации, не знам", казва Шарън Боулс, бивш ръководител на влиятелната комисия по икономическите 
въпроси към Европейския парламент. 
Европейските политици гледат със завист отвъд Атлантическия океан, където до 70% от финансирането за американската 
икономика идва от пазарите, а останалото – от банките. Точно обратното е съотношението в Европа. По-малката 
зависимост от банките помогна на американската икономика да се съвземе по-бързо от финансовата криза през 2007-
2009 г., докато банките в Европа орязаха даването на заеми, за да се фокусират върху изграждането на капиталови 
буфери. Европа сега може да не иска да подражава напълно на САЩ, но да опита да намери среден път с по-равностоен 
баланс между банките и пазарите за финансиране. 
ЕЦБ ще бъде един от основните играчи в дебата за пазарния съюз, докато се опитва да съживи секюритизацията. През 
април финансовата институция каза, че превръщането й в главен банков надзорник в еврозоната е значителна стъпка 
към общия надзор над пазарите, където банките са ключов играч. Това предизвика учудване в Лондон. 
Път към постигане на растеж 
Ив Мерш, член на борда на ЕЦБ, дори отиде по-далеч и миналия месец коментира идеята за разширяване на банковия 
съюз и за ползите от "истински съюз на финансовите пазари". Говорител на ЕЦБ заяви, че институцията подкрепя 
политики, които ще дадат на компаниите по-голям избор на финансиране и ще намалят фрагментацията на пазарите. 
Според Никола Верон от аналитичния институт Bruegel за това има и политическа подкрепа. 
Чернова на доклад на Европейската комисия, видян от Reuters миналата седмица, намеква, че Европейският орган за 
ценни книжа и пазари (ESMA) може да бъде натоварен с по-голяма роля в процеса. 
Всяка перспектива обаче Лондонското сити да изгуби своята независимост може да доведе до допълнителен възход на 
евроскептиците на парламентарните избори през 2015 г. Британското финансово министерство коментира, че очаква 
Европейската комисия да подсили единния европейски пазар. "Това включва ефективното функциониране на 
европейските капиталови пазари и тяхната роля в отключването на целия потенциал за растеж на блока", заяви 
говорител на министерството. 
Критици на премиера Дейвид Камерън смятат, че неуспешният му опит да блокира кандидатурата на новия председател 
на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер може да намали британското влияние над един "съюз на пазарите". Но има и 
анализатори на обратното мнение - че такъв съюз ще бъде от полза за Великобритания и ще представлява голяма 
възможност за Лондонското сити. 
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Вестник Сега  
 
√ Митниците се провалят драматично с приходите 
До средата на годината е натрупано неизпълнение от 350 милиона лева спрямо месечните разчети 
Агенция "Митници" се проваля драматично с плана си за работа. От януари до юни е натрупано общо 350 милиона лева 
неизпълнение в приходите от ДДС и акцизи спрямо месечните разчети, заложени от финансовото министерство. На 
месечна основа неизпълнението е най-голямо през последния месец, за който има данни - юни, в който държавата бе 
разтърсена от поредната политическа криза. Това показват предварителни данни за изпълнението на заложения 
детайлен план за приходите на Агенция "Митници" за 2014 година, с които "Сега" разполага. 
Само в рамките на юни приходите от ДДС и акцизи на агенцията изостават със 152 милиона лева спрямо прогнозно 
заложените за месеца. При очаквани 398 милиона лева месечни приходи от ДДС от внос, митниците са събрали 291 
милиона лева. Постъпленията от акцизи за юни са 328 милиона лева при планирани 374.5 милиона лева. От началото на 
годината това е месецът с най-голямо неизпълнение на прогнозираните постъпления. Най-високото месечно 
неизпълнение от предходните месеци е през май, като когато е реализиран минус от 64 милиона лева спрямо 
очакваното. 
Това високо неизпълнение на месечните прогнози може донякъде да се дължи на зле изготвен план, но при всички 
положения проблемът е сериозен, коментираха експерти. Според тях лошите данни за юни могат да се обясняват със 
свиване на икономиката или с преминаването на по-голяма част от нея в сивия сектор. Данните показват, че митниците 
трябва да компенсират изоставането спрямо собствените си планове във втората половина на годината. Това е малко 
вероятно на фона на заложения ръст в очакваните годишни приходи на агенцията. 
По-сериозен е проблемът с очакваните приходи от ДДС от внос, показват данните. Събраното от началото на годината до 
юни възлиза на 1.75 милиарда лева, или с около 75 милиона лева по-малко от събраното за периода януари - юни на 
2013 година. В същото време за тази година е заложен ръст от общо 541.7 милиона лева спрямо събраното през 
миналата година. При акцизите събраното от януари до юни тази година е с 28 милиона лева повече от същия период на 
2013 година. В същото време заложеният ръст на приходите от акцизи за 2014 г. е 322 милиона лева. 
Това слабо изпълнение на заложените постъпления идва на фона на смели заявки от страна на представители на БСП в 
качеството им на опозиция по време на ГЕРБ за съществуването на огромни резерви в приходите на Агенция "Митници". 
Резервите така и не бяха разкрити, а през агенцията се извървяха поредица от спорни назначения. Според два 
независими източника на "Сега" бившият заместник-шеф на митниците Николай Попов, който сдаде поста след скандал 
заради отнет достъп до класифицирана информация, е приютен обратно от финансовото министерство и е съветник на 
министър Петър Чобанов. 
 
√ За 13.5% от работодателите минималните прагове влияят зле върху заетостта 
Едва 13.5% от работодателите смятат, че минималните осигурителни прагове имат негативно влияние върху заетостта. На 
същото мнение са и 9% от служителите. Това са част от резултатите от национално представително изследване, 
използвани в анализа на социалното министерство. Документът не е публичен, въпреки че е възложен на ведомството 
заедно с националната програма за реформи и е финансиран от държавния бюджет. 
Още преди 2 г. Еврокомисията поиска да се преосмисли използването на праговете за изсветляване на икономиката, тъй 
като в кризата са имали "нежелани странични ефекти". В някои сектори праговете вече са почти на нивото на средната 
заплата. Според пилотно изследване в три региона с най-слабо икономическо развитие и най-висока безработица - 
Северозападен, Северен Централен и Североизточен, повишението на праговете оказва негативен ефект върху заетостта 
в търговията, хотелиерството и ресторантьорството от 2009 г. насам. За строителството обаче се признава за дърпане 
назад само през критичната 2009 г. 
От Българската стопанска камара призоваха членовете си да настояват при преговорите за 2015 г. за замразяване на 
праговете и дори за намаление в секторите, в които има сериозни икономически предизвикателства. Според бизнеса 
праговете влияят зле върху заетостта, а увеличението им притиска правителството да увеличава минималната работна 
заплата.  
"Противно на лансираната в публичното пространство теза на експерти, че съществуването на МОД има негативен ефект 
върху нискоквалифицираните наети лица, изследването показва, че тъкмо праговете са инструментът, който защитава 
правата на хората, полагащи нискоквалифициран труд", пише в документа на социалното ведомство. 
 
Вестник Монитор 
 
√ Нито лев за лекуваните пациенти над лимита 
Режат парите на болниците по нова схема 
Клиниките с намалено финансиране за второто полугодие 
Националната здравноосигурителна каса реже парите на болниците по нова схема. През второто полугодие клиниките 
ще бъдат с намалено финансиране независимо колко пациенти и с колко тежки диагнози са лекувани в тях. Това 
съобщиха от Надзорния съвет на касата, който е автор на въпросната схема. 
За следващите шест месеца НЗОК ще изчислява прогнозните бюджети на болниците на базата на изразходваните 
средства за първото полугодие на 2014-а, а не както бе досега за същия период на 2013 година. 
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По този начин парите, които те ще получат, ще бъдат съобразени с реално извършената от тях работа, каза председателят 
на Надзорния съвет и зам. здравен министър д-р Бойко Пенков, уверявайки, че парите така наистина щели да следват 
пациента. 
Това означава, че до края на годината болниците ще получат 
значително по-малко пари 
отколкото са им необходими за лечението на болните. От няколко месеца касата им привежда до 80% от парите по 
фактурата за извършена работа, които не са действителните разходи, единодушни са от пациентските организации. 
Освен това често се случва не малко пациенти да бъдат пренасочвани от едно лечебно заведение в друго, където има по-
подходяща терапия за тях, като в сметките за отчетния период те се отчитат като бройка само в първата клиника, която ги 
е приела. 
Нещата се усложняват от факта, че някои болници разкриват нови отделения, след като бюджетите са определени, и по 
този начин предизвикват значителни промени в потока от пациенти. 
Според членовете на надзора новият начин на 
пресмятане на бюджетите 
ще позволи да се вземат под внимание именно тези промени в дейностите на болниците и съответно броя на 
пациентите, които са лекували. Така, ако едно лечебно заведение е вземало през 2013 г. например по 100 000 лв. за 
лечение на сърдечни заболявания, а в началото на 2014 г. е разширило дейността си многократно, защото е почнало да 
работи с повече пациенти, които е привлякло от други болници, това досега не е било отчитано и са му дадени 100 000 
лв. на исторически принцип. Тази болница обаче е формирала в първите месеци на 2014 г. надлимитна дейност на 
стойност 500 000 лв. заради многото повече пациенти. 
 


