
Предложения на КТ „Подкрепа” 

за неотложни мерки, които са в правомощията на правителството, но които 

имат и стратегически характер 

 

1. Да се обсъди и приеме постановление на Министерския съвет за реда и 

критериите за определяне и актуализиране размера на минималната работна 

заплата (МРЗ) за страната.  

 

МРЗ е фундаментална величина в системата на доходите, която завишавана 

разумно и на основата на обективни критерии, може да повлияе съществено 

върху цената на наемния труд.  

 

Затова, КТ „Подкрепа” винаги е настоявала пред правителството да се приеме 

обоснован механизъм за реда и критериите за определяне и актуализиране на 

МРЗ. Проект на такъв механизъм МТСП представи в началото на февруари, 

който на 11 февруари беше обсъден в Комисията по доходите и жизненото 

равнище на НСТС, но поради несъгласието главно на представителите на МФ 

той беше отхвърлен. 

 

На тази база да се определи нов размер на МРЗ от 1 април, който по наши 

изчисления следва да достигне 330 лв. 

 

2. Въвеждане на ясни и точни критерии за определяне на т. нар. енергийна 

бедност, в която попада значителна част от българските домакинства. На 

тази база следва да се изведе категорията защитен потребител, което е 

разпространена практика в ЕС и да се предвидят конкретни мерки за 

подпомагане. 

Въпросите за енергийната бедност и подпомагането на защитения потребител 

освен у нас са изключително актуални и в ЕС, където през миналата седмица 

европейския парламент гласува резолюция за Енергийната пътна карта до 2050 

година, изготвена от Европейската комисия. За първи път такъв документ се 

занимава със социалното измерение на енергийните проблеми. В него е 

записано, че държавите от ЕС трябва да обърнат внимание на проблемите на 

уязвимите домакинства с ниски доходи, които са най-силно засегнати от 

поскъпването на електрическата и топлинна енергия. 

До разработването на такъв механизъм да се изплати еднократна добавка от 50 

лв. на лицата с право на целеви помощи за отопление.  

 

3. Изплащане на ежемесечна добавка от 1 април (до края на годината) в размер 

на 70 лв. към обезщетението за отглеждане на малко дете до 2 годишна 

възраст. 

 

Идеята е да се изравни размера на обезщетението за отглеждането на децата с 

най-ниското заплащане на труда в страната - практика, която съществуваше до 

2009 г. 

 

Заб: за реализирането на тези предложения ще са необходими около 40 млн. лв. 


