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Вестник 24 часа 
 
√36% от бизнеса против да има минимална заплата и служителите не я искат 
Повече от една трета от бизнеса – 36%, смята минималната заплата за пречка и фактор за намаляване на заетостта. Това 
показва проучване по поръчка на Mинистерството на труда и социалната политика, съобщи Нова ТВ. 
Най-голям проблем е минималната заплата за работодателите в Монтана, Велико Търново и Кърджали. За близо 
половината от фирмите - 43%, тя работи срещу наемането на млади хора. 
Почти една трета -31% от самите служители, също смятат, че административното определяне на минимална заплата 
пречи на наемането. 
В различните райони и сектори мненията варират на двата полюса. Например в областите Монтана, Велико Търново и 
Кърджали работодателите са категорични, че минималните нива на заплащане спъват заетостта. Негативен ефект 
намират и голяма част от хората в Смолян, Сливен и София-област. 
Картината в страната сочи драстични разминавания между средната и минималната заплата в различните райони. В 
София например средната заплата в края на юни е 1 063 лв. Но във Видин тя е 567 лв., в Благоевград - 575 лв., а в Хасково 
е 587 лв. – т.е. повече от половината от средната. 
И все пак повече от половината от фирмите и от служителите не виждат проблем в определянето на минимална заплата 
от държавата. Затова и социалното министерство приема, че по този начиндържавата мотивира повишаването на 
заплащането на труда. 
В същото време министърът на труда и социалната политика Йордан Христосков каза, че се подготвят нови правила за 
минималната заплата, които трябва да влязат в сила от следващата година. Целта е увеличаването на размера й да стане 
по-гъвкаво. Предложението идва от министъра на труда и социалната политика. 
"Що се отнася до наредбата и определяне на механизъм за минималната работна заплата, аз съм привърженик на 
точните механизми, на автоматичното определяне, а не по политически, конюнктурни съображения”, коментира 
Христосков. 
„Затова ще дам ход на разговорите по тази наредба. Ако бъде постигната договореност, тя ще бъде представена за 
приемане”. 
 
Вестник Друд 
 
√Вложители в КТБ търсят помощ от Съда на ЕС 
Вложители в КТБ обмислят да поискат спешна помощ от Съда на Европейския съюз в Люксембург с цел той да разгледа в 
много кратки срокове техен евентуален иск. Той ще цели да установи нарушаване на общностното законодателство, 
заяви вчера пред БНР Даниел Божилов, юрист и един от активистите на протестите на вложителите пред БНБ. 
Хората със спестявания в затворената банка не могат директно да заведат иск пред Съда на ЕС, но могат да започнат дело 
пред български съд и в неговите рамки да поискат тълкуване от магистратите в Люксембург за това дали българският 
закон не противоречи на правото на ЕС, обясниха юристи.  
Европейската комисия вече прати писмо до българските власти, според което има подобно несъответствие, и призова 
гарантираните влогове на хората да се изплатят незабавно.  
БНБ и финансовото министерство обаче твърдят, че ЕК не е права. Проблемът на евентуалното дело по казуса КТБ е, че то 
обичайно би отнело месеци и дори години, което би го обезсмислило. Затова вложителите ще търсят начин за бърза 
процедура. 
“Има и идея самият протест да ескалира в рамките на закона, защото БНБ не се интересува от никого”, коментира още 
Божилов. Той обясни, че следващият протест на фейсбук активистите е днес, от 17,30 ч пред БНБ. 
Също днес, от 12 ч, в сградата на КТ “Подкрепа” ще се състои учредителната сбирка на инициативния комитет на 
клиентите на КТБ, създаден по идея на Вежди Рашидов. Гражданите смятат да съдят държавата, ако до 21 септември 
банката не отвори врати. 
 
√Добивната индустрия със спад от 7,4% за година 
Малко по-големи заплати за служителите, но по-ниско производство, отчетоха фирмите от минната индустрия на 
професионалния си празник. 
Средната месечна заплата в бранша през 2013 г. е била 1250 лв., при 1238 лв. година по-рано. Заетите в сектора са около 
30 000 души. Според данните на минната камара с най-високи заплати са миньорите в рудниците за метали, а с най-
ниски - тези от рудниците за неметални полезни изкопаеми като каолин и скалноблицовъчни материали. 
Производството в отрасъла обаче е спаднало с 6,5 млн. тона през 2013 г. Това е със 7,4% по-малко от 2012 г. 
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От синдикатите обявиха, че един от големите проблеми пред сектора е междуфирмената задлъжнялост. Държавната 
компания НЕК дължи близо 400 млн. лв. на централите, които работят на въглища, а те не плащат на мините. 
"В този бранш има много големи проблеми, към момента 140 млн. лв. се дължат само на "Мини Марица-изток", обяви 
председателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев. Той допълни, че това е пряка заплаха за енергийната система, 
защото, ако на миньорите не се плаща, те няма да могат да добиват въглища и съответно да осигуряват гориво за 
централите. 
Тренчев определи като "рекет" обвиненията на "псевдоекологични организации" към минния бранш. 
От Българската минно-геоложка камара се оплакаха, че все още няма приета стратегия за развитие на отрасъла. Такава е 
била разработена от икономическото министерство през 2012 г., но отхвърлена от кабинета на вицепремиера Даниела 
Бобева година по-късно. 
Държавните мини се нуждаят от 8 млн. лева оборотни средства 
Само седмица след като обяви поръчка за заем от 50,1 млн. лева, държавната "Мини Марица-изток" обяви, че се нуждае 
от още 8 млн. лв., този път за текущи нужди. Парите трябва да бъдат отпуснати под формата на овърдрафт. Добивното 
предприятие е готово да плати до 364 000 лв. лихви и разходи на банката кредитор. 
 
Вестник Капитал 
 
√Минималните осигуровки по сектори може да се вдигнат административно 
Йордан Христосков предупреди синдикатите и работодателите, че това ще се случи, ако не се споразумеят 
Социалният министър Йордан Христосков даде ултиматум на синдикатите и работодателите за минималните 
осигурителни прагове. Новото послание е, че ако не се договорят нови равнища, то ще последва административно 
вдигане. В предходните две години малко над половината от секторите успяваха да договорят равнище на минималните 
осигуровки, а в останалите браншове нивата оставаха непроменени. 
По този начин социалният министър показва желание за вдигане на минималните осигуровки, но прехвърля към 
синдикати и работодатели договарянето на процента на увеличението. Това обаче крие рискове, защото бизнесът може 
добре да знае, че при даден праг ще фалира, но синдикатите могат винаги да настояват за ръст. 
Служебно увеличение 
Новата посока, в която ще работи Христосков, беше обявена при представянето на зам.-министрите му и членовете на 
политическия кабинет. Той призова работодателите и синдикатите да постигнат максимален брой споразумения, защото 
там, където няма такива и не е имало през последните 2-3 години, ще бъде наложено административно увеличение. 
Министърът обяви, че към момента са договорени промени в минималните осигурителни доходи за 35 от общо 85 
икономически дейности, в които работят около 1 млн. души. 
Средното увеличение е 4.1%, колкото беше и за 2014 г. Година по-рано нарастването беше с 4.83%, след като за 2012 г. 
беше 7%. 
"Настоятелно моля да се постигнат максимален брой споразумения при договарянето. Министърът има право да 
определи административно минималните осигурителни прагове, но не е желателно да се стига до този вариант", каза 
Христосков. Той предупреди, че там, където няма постигнато споразумение между работодателите и синдикатите и не е 
имало последните 2-3 години, праговете задължително ще бъдат вдигнати. "Притеснява ме тенденцията на умишлено 
недоговаряне. Има опасност системата на договаряне да бъде дискредитирана, поради което там, където вече втора или 
трета година няма договаряне, ще бъде наложен административен процент на нарастване", каза служебният министър. 
Трудни преговори 
Преговорите между работодателите и синдикатите започнаха през юни, а до една седмица работодателите и 
синдикатите трябва да приключат договарянето. На 27 август ще се събере работна група за определяне на нивата за 
2015 г. Още в началото на преговорите работодателите обявиха, че искат замразяване на минималните осигурителни 
доходи, защото евентуално увеличение ще има негативно влияние върху заетостта, особено на нискоквалифицираните 
работници. От своя страна синдикалните организации искат значително увеличение. 
След началото на кризата при голяма част от икономическите дейности не се постига споразумение и тогава социалният 
министър решава как да се процедира. Така за 2014 г. бяха подписани споразумения при 44 икономически дейности. За 
2013 г. синдикати и работодатели постигнаха споразумение при 58, а през 2012 г. - при 50. Най-трудни преговори се 
водиха през 2011 г., когато бяха постигнати споразумения при едва 30 икономически дейности. 
Как вреди увеличението 
Според Зорница Славова, икономист от Института за пазарна икономика (ИПИ), не трябва да има административно 
увеличение на праговете, защото това ще забави възстановяването на пазара на труда. Пред "Капитал Daily" тя изрази 
учудването си, че един служебен кабинет с хоризонт от само няколко месеца се наема да предприема такива действия. 
Изследване на ИПИ показва, че ако се запазят сегашните темпове на нарастване на минималните осигурителни доходи, 
пазарът на труда ще се върне на нивата си отпреди кризата чак след 8 години. Славова е на мнение, че младежката 
заетост ще пострада най-много от вдигането, тъй като младите хора работят на по-ниски заплати, които в един момент 
стават прекалено високи за работодателя и ги освобождава. "Данните на НСИ показват, че заетостта при младежите е на 
най-ниското си ниво за последните 10 години", обяснява Славова. Тя цитира проучване, според което увеличаването на 
минималната работна заплата с 10% води до намаляване на младежката заетост с 2 процентни пункта. 
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Вестник Дневник 
 
√Брюксел отпуска 125 млн. евро на производители, пострадали от руското ембарго 
Европейската комисия обяви днес, че отпуска 125 милиона евро в помощ на селскостопанските производители, 
пострадали от руското ембарго, предаде агенция "Франс прес". Това са първите общи мерки, които Брюксел предприема 
в помощ на фермерите, след като миналата седмица обяви, че подготвя действия в защита на селскостопанския сектор 
на ЕС. Те са насочени главно към нетрайни плодове и зеленчуци, като престои да бъдат обсъждани и други мерки. 
"Тези средства ще бъдат използвани за изтегляне на плодове и зеленчуци от европейския пазар, за да се предотврати 
спад на цените", посочи говорителят на Еврокомисията по селското стопанство Роджър Уайт. 
Отпуснатите средства ще бъдат насочени към покриване на 50% от разходите по изтегляне от пазара на продукция най-
вече за безплатно разпределение, допълни говорителят. Освен изкупуването на продукти, които ще се раздават 
безплатно в детски и благотворителни учреждения, Еврокомисията обсъжда възможността да организира продажбата на 
селскостопански стоки за промишлени цели. 
След като бъдат приети официално, което се очаква да стане до няколко седмици, мерките ще се прилагат със задна дата 
от днес, 18 август, и ще останат в сила до края на ноември, допълва агенцията. Очаква се от помощта да се възползват 
най-вече големи доставчици на нетрайни плодове и зеленчуци за Русия като Полша, Литва, Белгия и Холандия. 
Продуктите, за които се отнасят мерките, са домати, моркови, зеле, чушки, карфиол, краставици, корнишони, гъби, 
ябълки, круши, червени плодове, десертно грозде и киви. Пазарите за тези продукти са през целия сезон, за повечето от 
тях няма възможност да бъдат складирани и няма алтернативни пазари, към които да бъдат пренасочени веднага, 
обясняват от Еврокомисията. 
Миналата седмица Еврокомисията подкрепи производителите на праскови и нектарини, увеличавайки от 5 на 10% дела 
на продукцията, която може да бъде изтеглена от пазара и раздадена безплатно. ЕС компенсира фермерите за 
непродадените плодове и планира да предостави и допълнителни средства за реклама. 
Ситуацията на пазара ще бъде обсъдена отново на среща на експертите от страните членки, която ще се проведе този 
петък. "Експертите ще обсъдят отново развитието на ситуацията на европейския селскостопански пазар, след като Русия 
забрани вноса на европейска селскостопанска продукция", посочи източник от ЕС. 
Той потвърди, че европейските производители "вече са понесли сериозни загуби", но според него вредите не трябва да 
се определят като катастрофални. Европейската комисия е решена да положи всички усилия, за да сведе загубите до 
минимум, допълва източникът. 
 
 
Вестник Монитор 
 
√Синдикатите: Режим на тока при студена есен 
Възможно е да се стигне до режим на тока. Вероятността това да се случи е най-голяма при студена есен без дъждове, 
предупредиха вчера миньорските синдикати. Причина според тях са големите задължения, които ТЕЦ-овете са натрупали 
към мините, а те от своя страна не могат да си получат парите от закъсалата НЕК. В резултат на това мините няма да могат 
да изкопаят необходимите въглища, с които ТЕЦ-овете да произвеждат ток при един студен есенно-зимен сезон.  
Само държавната „Мини Марица-изток“ не може да си събере 140 млн. лв., а за останалите малки мини в страната 
сумата е 48 млн. лв. Това обясни председателят на миньорския синдикат към КТ “Подкрепа" Владимир Топалов. Като 
хора, които добре познаваме въгледобива, смеем да твърдим, че при определена конюнктура и ситуация режим на тока 
може да се окаже и реален факт, каза Топалов.  
Според синдикалния шеф заблуда е това, че страната разполага с много мощности – 12 000 MW  
Това не означава, че тези мощности са работещи, посочи той. Според него при студена и суха есен за покриване на 
потреблението на ток ще може да се разчита само на АЕЦ „Козлодуй” и на ТЕЦ-овете. Наличието на ВЕИ сектор не значи, 
че тези мощности могат да работят. Важно е наличието на добри тецове, на които обаче, ако не можеш да подадеш 
въглища, няма как да работят, смята Топалов. Той добави, че ситуацията в Украйна и вероятността от нова газова криза 
допълнително засилва опасенията. Затова според Топалов трябва да бъдат предприети спешни мерки, за да може 
мините да си получат парите за продадените въглища. Вече има споразумения между „Мини Марица-изток”, тецовете и 
НЕК. Според тях НЕК превежда парите за купения от тецовете ток директно на мините, но и това не е решило проблема, 
защото НЕК не може да плаща.  
Решението на Конституционния съд да махне таксата от 20% върху цената на фотоволтаичните и вятърните централи  
допълнително утежнява положението на НЕК  
„Няма какво да се лъжем - високите цени във ВЕИ сектора води до това, което се случва в енергетиката. Това е една от 
основните причини. Има и други причини – американските централи, но все пак основното  са ВЕИ”, каза Топалов. В 
резултат на това всеки месец енергетиката генерира по 120-140 млн. лв. загуби.  
Друга мярка, за която синдикатите ще настояват, но не пред служебния, а пред следващия кабинет е увеличаването на 
цената на въглищата. Предишният кабинет повиши цената със 7 лв. на тон, но това е на тон условно гориво, подчерта 
миньорският синдикалист. За производството на 1 мегаватчас трябват тон и половина въглища. Това прави дял от 20%, 
или 25 лв. от себестойността на електроенергията се пада на въглищата. Къде отиват останалите пари до 122 лв. на 
мегаватчас, каквато е цената на американската централа, попита Владимир Топалов? Той посочи още, че  
в Европа на въглищата се падат 60-65% от цената на тока  

http://www.dnevnik.bg/evropa/novini_ot_es/2014/08/14/2361761_es_shte_obiavi_drugata_sedmica_purvite_merki_v/
http://www.dnevnik.bg/evropa/novini_ot_es/2014/08/14/2361761_es_shte_obiavi_drugata_sedmica_purvite_merki_v/
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а у нас няма централа с над 20%. „Следователно повечето средства са за нещо друго. Кои са останалите играчи?”, питат 
още от синдикатите.  
Валентин Вълчев, председател на Федерацията на независимите синдикати на миньорите към КНСБ, коментира, че 
реалната цена на въглищата на „Мини Марица-изток" в момента е 110 лева на тон условно гориво. 
 
 
Вестник Сега 
 
√Заместник-министър поема на "ръчно" управление програмата за бизнеса 
Служебният заместник-министър на икономиката Ирена Младенова ще поеме управлението на единствената програма 
за бизнеса "Конкурентоспособност". Това се налага, след като досегашната шефка на управляващия орган Ели Милушева 
е подала оставка, научи в. "Сега". Информацията бе потвърдена снощи от икономическото министерство. Младенова е 
била назначена със заповед на министър Васил Щонов на 14 август, а на Милушева е било отправено предложение да 
бъде освободена. 
Милушева си отива от поста почти два месеца след като забърка каша с 97 милиона лева по програмата. Парите бяха 
спрени в момент, когато над 140 фирми вече бяха получили одобрение за проектите си за технологична модернизация. 
До това решение се стигна след подаден сигнал за близки връзки между оценяващи и кандидатстващи фирми, както и 
заради съмнения за нагласени търгове. В крайна сметка казусът бе пратен в съда, а срокът за подписването на 
договорите изтече на 30 юни. Така, ако България не поиска отсрочка, средствата ще бъдат загубени. 
Работата на Милушева често пъти бе критикувана от фирмите, а явният конфликт с бившия заместник-министър в 
икономическото ведомство Юнал Тасим допълнително нагнетяваше обстановката. Самият той заяви пред в. "Сега", че е 
искал тя да бъде уволнена от ексминистъра Драгомир Стойнев, но това така и не се случи. 
И до момента не е ясно кой ще понесе отговорността за спрените проекти, тъй като от икономическото министерство все 
още не са завършили проверката по случая. Със сигурност обаче щяло да има наказани, макар че те могат да се разминат 
единствено с мъмрене. Оценителите на проекти по "Конкурентоспособност" са около 40 души. От ведомството отказаха 
да ги назоват поименно и да кажат дали имат нужния ценз и опит да оценяват проекти за общо над 2 милиарда лева. 
Причината е, че ставало въпрос за лични данни според отговора на министерството до в. "Сега" след запитване по реда 
на Закона за достъп до обществена информация. 
Ирена Младенова отговаряше за "Конкурентоспособност" и при миналото служебно правителство. Сега в нейните ръце е 
решаването на проблема със спрените пари, както и евентуалното стартиране на първите схеми от новата програма 
"Иновации и конкурентоспособност" за периода 2014 - 2020 г. 
 
 
√Енергийният борд започва работа след седмица 
До началото на следващата седмица ще бъде готов и ще заработи енергийният борд. Това стана ясно след вчерашната 
среща на КТ "Подкрепа" и КНСБ с вицепремиера и министър на регионалното развитие Екатерина Захариева и с 
министъра на икономиката и енергетиката Васил Щонов. 
Основната задача на енергийния борд е да търси решения за стабилизиране на енергетиката. Според Захариева секторът 
е пред колапс след натрупан дисбаланс заради "неефективни решения, взети под политически натиск". "Бордът трябва 
да предприеме първите най-важни стъпки, с които да спасим сектора, тъй като е реална опасността още през октомври 
системата да колабира", заяви за пореден път министър Захариева.  
Междувременно министър Васил Щонов разпореди на Българския енергиен холдинг да преустанови всички действия по 
"Южен поток", докато проектът не отговори на законовите изисквания на Европейската комисия. С писмо служебният 
министър уведомява енергийния холдинг да бъде прекратено възлагането на всички тръжни процедури, както и 
сключването на договори по проекта. След заседание на 11 август БЕХ е взел решение да не участва и в увеличаването на 
капитала на проектната компания "Южен поток България" АД, за което е дадено разрешение от бившия икономически 
министър Драгомир Стойнев още на 11 декември 2013 г. Освен това Щонов задължава енергийния холдинг да окаже 
пълно съдействие на Европейската комисия по въпросите, свързани с наказателната процедура до привеждането на 
проекта в съответствие с европейското законодателство. 
 
 
Вестник Стандарт 
 
√Евтиният ток първо за бизнеса 
Добивната индустрия с 15 предложения до премиера Близнашки 
Евтиният ток първо да покрива нуждите на българските предприятия и чак след това да отива за износ. Това е едно от 
предложенията на Българската минно-геоложка камара (БМГК) за стабилизиране и развитие на добивния сектор у нас. Те 
бяха предадени на премиера Георги Близнашки от председателя на сдружението проф. Лъчезар Цоцорков по време на 
честването на Деня на миньора - 18 август. Предложението на БМГК се отнася до потребителите на ток високо 
напрежение, които купуват необходимата им енергия на свободния пазар. Според миньорския бранш провеждането на 
търгове за родните потребители преди такива за регионалния и международния пазар ще елиминира влиянието на 
цените в чужбина на тарифите. Това ще гарантира на родната индустрия нужните й количества по-евтин ток. В същото 
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време се предлага и по-скоро да се въведат нови продукти (нощни тарифи, уикенд тарифи и т.н.), които да стабилизират 
енергийната ни система. 
Веднага служебният кабинет да разгледа и приеме подготвената през 2012 г. Национална стратегия за минната 
индустрия у нас, настояват още от БМГК. Правителство и икономическото министерство да изготвят промени в Закона за 
подземните богатства, препоръчват още от БМГК. С тях да се пресече незаконният добив, да се ускори издаването на 
концесии и да се насърчат инвестициите в сектора. Миньорите искат от държавата и да излезе с категорична позиция и 
да спре спекулациите около концесионните такси у нас, които са на нивата в Европа. 
Миньорите: Има риск от режим на тока 
При определени условия рискът от режим на тока у нас може да се окаже напълно реален. За това предупреди Владимир 
Топалов, председател на Синдикалната миньорска федерация към КТ "Подкрепа". Според думите му трябват спешни 
мерки за стабилизиране на енергийния сектор и изплащане на задълженията към "Мини Марица-изток", за да може 
компанията да се подготви за зимния добив. "Политиците да погледнат по-сериозно на ситуацията и да подготвят 
въгледобивния сектор за зимата, защото това, че имаме ТЕЦ-ове, които да покрият нуждите при сурова зима, не 
означава, че те могат да работят без въглища", обясни Топалов. Според президента на КТ "Подкрепа" Константин 
Тренчев "Мини Марица-изток" са най-ощетени от задлъжнялостта по веригата НЕК-електроцентрали-мини, защото са на 
последно място и вече имат да взимат 140 млн. лв. 
Той допълни, че политиците задължително трябва да разкъсат порочния кръг със задлъжнялостта в енергийния сектор, 
за да се избегнат сериозни проблеми при студена зима. Мнението му подкрепя и президентът на КНСБ Пламен 
Димитров. Според него друга важна задача пред служебното и следващото редовно правителство е да решат въпроса и с 
цената на въглищата. Тя трябва да бъде увеличена, за да се гарантират инвестициите и безопасността във 
въгледобивните предприятия, смята Димитров. 
Искат да проучваме за шистов газ 
Мораториумът върху шистовия газ у нас да бъде облекчен, от него да отпадне забраната за проучванията, но да се запази 
тази върху добива. За това настояват от Българската минно-геоложка асоциация. Искането на бранша е служебното 
правителство и Министерството на икономиката и енергетиката да подготвят облекчаването на мораториума от новия 
парламент. Чрез отпадането на забраната за проучвания за шистов газ на наша територия ще може да се изяснят 
рисковете и потенциалните възможности за диверсификация на газовите доставки и цената на синьото гориво, смятат от 
БМГК. Паралелно с това държавата трябва да въведе много внимателни регулации във взаимоотношенията с 
неправителствени екоорганизации, тъй като голяма част от тях са със съмнителна легитимност, имитират активност и 
дори прилагат рекет, смятат от Камарата. 
 


