Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Novini.bg
√ Васил Велев: Мит е, че населението плаща задължение към обществото
Проблемът в енергетиката не може да бъде решен лесно, защото той е трупан с години. Това каза председателят на
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев в предаването "Лице в лице" по БТВ.
"Протестът ни беше срещу увеличението на цената на тока, което индустрията не може да поеме. Ако то беше с 1-2%
можехме и да го преглътнем, но 20% е много", категоричен беше Велев. "Всъщност протестът ни беше в подкрепа на
реформите в сектора. Според нас има резерв да се намалят разходите, съответно и цените на електроенергията за нас.
Всяка година един милиард лева се разхищават или крадат", посочи той.
"В държавната енергетика има три пъти повече персонал, отколкото е нужен. Ако тяхното редуциране не води до
икономии, тогава да назначим всички безработни там. Това е вечен двигател, а тезата е несъстоятелна", коментира
председателят на АИКБ.
Той посочи откъде може да се подобри състоянието в сектора - ефективността на персонала, доставките, износът. "Мит е,
че населението плаща задължение към обществото, за разлика от бизнеса".
Работодателите създават специален сайт, на който гражданите ще могат да сигнализират за далавери в енергетиката,
съобщи още Васил Велев.
Цялото интервю може да видите тук
Вестник Стандарт
√ Работодателите разбиват 3 мита за цента на тока
Бизнесът излиза на протест, ако се забавят реформите в енергетиката
Бизнесът е готов да излезе на протест, ако се забавят реформите в енергетиката, се посочва в декларация на
работодателските организации КРИБ, БСК, БТПП и АИКБ. "Ако в общественото говорене надделее "лобито на единия
милиард лева", ограбвани, открадвани и прахосвани ежегодно в BG енергетиката, и това стопира или забави
предлаганите от нас и предприемани от правителството реформи, си запазваме правото да ескалираме протестите във
всички разрешени от закона форми", гласи декларацията. Работодателите подчертават, че протестът на 26 юни, когато
над 1250 предприятия спряха работа за един час беше "за" реформи в енергетиката и "против" кражбите и лошото
управление в енергетиката. Протестът не беше насочен срещу правителството или управляващото парламентарно
мнозинство, заявяват работодателите. Те протестираха заради предложеното от КЕВР поскъпване на тока за бизнеса с
между 13% и 20% от 1 юли. За да се потърсят резерви за свиване на разходите в енергетиката и скокът на тока да не е
толкова голям, влизането в сила на новите цени бе отложено за 1 август. В декларацията си от вчера от КРИБ, БСК, БТПП и
АИКБ разбиват три мита в енергетиката:
Мит номер 1: "Досега битовите потребители са плащали "лъвския пай" от ценовата добавка "Отговорност пред
обществото"
Това твърдение е лъжа, посочват работодателите
в декларацията. Битовите потребители никога не са плащали тази добавка. Тя се плаща от индустриалните потребители.
С предложението на КЕВР добавката да се увеличи със 120% токът за индустрията ще скочи с 20%. Това е убийствено за
промишлеността и ще бъда платено от цялото общество, включително и от битовите абонати. Особено тежко отражение
ще има увеличението върху отраслите, които работят за износ.
Мит номер 2: "Протестират само едрите индустриалци, които ще бъдат компенсирани чрез нова наредба"
Това твърдение е злонамерена заблуда, посочват работодателите. В протеста участваха над 1250 предприятия, което
показва, че той се подкрепя от цялата индустрия. С т.нар. Наредба ще бъдат коригирани цените за ограничен брой
предприятия, които работят в енергоинтензивни производства. Сред тях няма да има нито едно предприятие от
машиностроенето, електротехническата, електронната, шивашката, дървообработвателната, мебелната индустрия и т.н.
Мит номер 3: "Цената на тока не е функция на размера на заплатите в енергетиката"
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Високите заплати се дават за добре свършена работа. А състоянието на енергетиката доказва липсата на ангажираност на
отговорните институции за предлагане на решения за нейното оздравяване. Лекарството за това е прозрачност и
обществен контрол, заявяват работодателите.
Правят съвет за енергийна сигурност
Към Министерски съвет ще има Съвет по енергийна сигурност, който ще координира националната политика в сектор
енергетика и ще определя приоритетите на България в рамките на Европейския енергиен съюз. Това реши кабинетът на
редовното си заседание вчера. "Целта на създаването на съвета е да гарантира или поне да създаде предпоставките да
водим интегрирана енергийна политика", заявява вицепремиерът по европейските фондове Томислав Дончев, става
ясно от стенограмата на заседанието. По думите му в съвета "ще са представени всички ведомства, които имат пряко или
посредствено отношение към темата". "Като допълнение в състава на съвета в зависимост от конкретните нужди могат
да бъдат канени и представители на работодателски и синдикални организации или в зависимост от темата, която се
обсъжда и предвид интензивния диалог, който имаме с представители на различни организации, свързани с цената на
електроенергията, съвета може да бъде използван като институционална платформа за част от преговорите, които текат
в момента", посочва Дончев. "Надявам се след създаването и регулярната му работа да имаме гаранции, че позициите на
правителството вътрешно и най-вече във външнополитически план ще бъдат координирани адекватно с всички
ведомства, които имат отношение към темата", казва вицепремиерът. Премиерът Бойко Борисов добавя, че в петък
правителството ще има среща със синдикатите и работодателите "и по енергийната тема".
Вестник 24 часа
√ Васил Велев: Всяка година от енергетиката се краде 1 милиард лева
Всяка година в България в сектора на енергетиката се крадат 1 милиард лева, в това число чрез високите цени на
еленергия, които се плащат от държавната НЕК на американските централи и на ВЕИ-тата. Това заяви председателят на
Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев пред bTV.
Той посочи, че в енергетиката персоналът е изключително много, възнагражденията са в пъти над средните за България,
доставките се завишават и се плащат немислими пари за малки услуги. „Само това да прекъснем, нещата ще се променят
към добро”, смята бизнесменът.
Той допълни, че и износът на ток трупа загуби на държавата, защото цените са много ниски.
Според него, вече има създаден специален сайт, на който всеки може да посочи, ако знае, за корупционни схеми в
енергетиката.
√ Работодателските организации в България: Съюзник ни е истината, а не митовете
Работодателските организации благодарят на участниците в националния протест за реформи в енергетиката и
призовават за обективно представяне на фактите. Като в писмо до медиите подчертават, че си запазват правото да "да
ескалираме протестите във всички разрешени от закона форми", ако предлаганите реформи не бъдат изпълнени.
Национално представителните работодателски организации (АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ), които координираха протеста в
подкрепа на реформи в енергетиката, състоял се на 26 юни 2015 г., изразяват своята благодарност към всички
мениджъри, работници и служители от протестиралите повече от 1250 предприятия в 76 населени пункта от страната.
Тези над 170 000 души показаха забележително гражданско чувство и са пример за обществена солидарност по
съдбоносен за българската икономика въпрос.
Още един път подчертаваме, че протестът на 26 юни 2015 г. беше първо „ЗА“ реформи в енергетиката и след това
„ПРОТИВ“ узаконения грабеж, разхищенията, злоупотребите, кражбите и лошото управление в отрасъл „Енергетика“. Той
по никакъв начин не може да се интерпретира като насочен срещу правителството или управляващото парламентарно
мнозинство.
В този смисъл, изразяваме своето недоумение от доста прозрачните манипулации и спекулативни интерпретации на
данните от Електроенергийния системен оператор (ЕСО), относно намаляването на товара на електроенергийната мрежа
в Р България по време на протеста. Самите данни на ЕСО показват по недвусмислен начин, че товарът в мрежата е
паднал със 160 МВт, което илюстрира красноречиво мащаба на протеста. Изявленията на представители на ЕСО, както и
на някои медии, че „електроенергийната мрежа не е усетила протеста“, са несъстоятелни опити да се заблуди
общественото мнение. Нещо повече – те са ненужни и вредни, предвид характера и целите на протеста.
Уважаваме свободата на словото и правото на независима редакционна политика на медиите. Именно поради това, не
можем да отминем с лека ръка факта, че някои средства за масова информация, които с усърдие убеждаваха публиката,
че протестът е „незабележим“, имат специфични интереси в отрасъла под формата на рекламни договори с
производители на електроенергия от ВЕИ, както и с други производители и търговци в сектора, пряко засегнати от
протеста на 26 юни 2015 г. Като познаваме основателната чувствителност на медиите към конфликтите на интереси в
държавната администрация, изпълнителната, законодателната и съдебната власт, ние се обръщаме към тях с призив за
по-голяма обективност при отразяването на първостепенни обществени дискусии, каквато е тази за цената на
електроенергията за индустрията.
Отговорно заявяваме, че заравянето на главите в пясъка не е пътят за нормализиране на положението в изпадналия в
тежка криза отрасъл „Енергетика“. Узаконеният грабеж и безобразният мениджмънт също не могат повече да
продължават под лозунга „Да спи зло под камък!“. Злото отдавна е излязло на бял свят и нанася тежки щети на
българската икономика за сметка на ЦЯЛОТО общество. Необходими са незабавни реформи, а не унищожаване на цели
промишлени отрасли в интерес на отделни, привилегировани, непазарно работещи производители и търговци.
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В случай, че в общественото говорене надделее „лобито на единия милиард лева“, ограбвани, открадвани и прахосвани
ежегодно в BG-енергетиката, и това стопира или забави предлаганите от нас и предприемани от Правителството
реформи, си запазваме правото да ескалираме протестите във всички разрешени от закона форми.
Работодатлеските организации изброиха 3 мита, които според тях се налагат в обществото и имат "дълбоко неверни и, в
крайна сметка – непочтени" внушения.
ЕНЕРГИЙНА МИТОЛОГИЯ
В обществото упорито се внушават и налагат няколко мита, внушенията на които са
Мит №1: „Досега битовите потребители са плащали „лъвския пай“ от ценовата добавка „Отговорност пред обществото“,
а вече и индустрията „ще трябва да се бръкне“.
Това твърдение е изцяло лъжливо! Битовите потребители никога не са плащали подобна ценова добавка. Тя винаги се е
плащала от индустриалните потребители. С актуалното предложение на КЕВР (ценовата добавка да се увеличи с около
120 на сто) електроенергията за индустрията ще се оскъпи с около 20 на сто. Подобно увеличение е убийствено за
промишлеността и ще бъда платено от цялото общество, включително и от битовите потребители. Особено тежко
отражение ще има това увеличение върху отраслите, които работят в силно конкурентна среда на международните
пазари.
Мит №2: „Протестират само едрите индустриалци, които ще бъдат компенсирани чрез нова наредба“ (друг митичен
документ, който за краткост ще наричаме „Наредбата“).
Това твърдение също е злонамерена заблуда, която цели да поведе обществото в напълно погрешна посока. Ако
изключим университетите и големите болници, в реалната икономика у нас трудно ще се съберат 200 големи
предприятия, съгласно европейските стандарти. В протеста участваха над 1250 предприятия, което ясно показва, че това
е действие на цялата индустрия, а не на неколцина най-големи потребители.
Не по-малко подвеждащо е и твърдението, че цените на електроенергията за индустрията ще бъде компенсирана с т.нар.
„Наредба“. Истината е, че с „Наредбата“ ще бъдат коригирани цените за ограничен брой предприятия, които работят в
сферата на енергоинтензивни производства. Всички останали ще трябва да се оправят и да оцеляват при новите цени на
тока за индустрията. Между тези „компенсирани“ предприятия няма да има нито едно от машиностроенето,
електротехническата, електронната, шивашката, дървообработвателната, мебелната индустрия и т.н. Цялата
машиностроителна индустрия, цялата шивашка индустрия, както и ред други производства у нас работят изключително
на международния пазар в много силно конкурентна среда. Драстичното вдигане на цената на тока ще срине
конкурентоспособността им. Това ясно показва, мащаба на удара, който ще се нанесе на цялата промишленост, ако не се
промени предложеното решение.
Впрочем, големите консуматори, които ще могат да се възползват от разпоредбите на „Наредбата“, в мнозинството си
също няма да могат да достигнат нивата на цена на тока, с които в момента се спекулира, поради прогресивната скала,
заложена в „Наредбата“.
Мит №3: „Цената на електроенергията не е функция на размера на заплатите в енергетиката“.
Високите заплати в пазарната икономика се дават за добре свършена работа. А състоянието, в което се намира
енергийната ни система, доказва систематичната липса на сериозна ангажираност и активност от страна на отговорните
институции и организации за предлагане на подходящи решения за нейното оздравяване, гарантирано именно от
монополното им положение. Лекарството за това е прозрачност в дейността и обществен контрол, а не демонстриране
на недосегаемост и неглижиране на очевидните заплахи за българската икономика.
Вестник Труд
√ Васил Велев: Всяка година от енергетиката се краде 1 милиард лева
Всяка година в България в сектора на енергетиката се крадат 1 милиард лева, в това число чрез високите цени на
еленергия, които се плащат от държавната НЕК на американските централи и на ВЕИ-тата. Това заяви председателят на
Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев пред bTV.
Той посочи, че в енергетиката персоналът е изключително много, възнагражденията са в пъти над средните за България,
доставките се завишават и се плащат немислими пари за малки услуги. „Само това да прекъснем, нещата ще се променят
към добро”, смята бизнесменът.
Той допълни, че и износът на ток трупа загуби на държавата, защото цените са много ниски.
Според него, вече има създаден специален сайт, на който всеки може да посочи, ако знае, за корупционни схеми в
енергетиката.
Investor.bg
√ Работодателите разкриват митовете от последното решение за цената на тока
Медиите не са отразили реалните данни от протеста в края на миналата седмица, смята бизнесът
В обществото упорито се внушават няколко мита по отношение на последното ценово решение на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР), оплакват се четири работодателски организации – БСК, АИКБ, КРИБ и БТПП, в своя
декларация до медиите.
На първо място организациите обвиняват медиите, че не са отразили реалното намаляване на товара в енергийната
система по време на техния протест на 26 юни. По техните интерпретации на данните на Електроенергийния системен
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оператор (ЕСО) в периода на протеста товарът е паднал със 160 мегавата, което „илюстрира красноречиво мащаба на
протеста“.
Протестът на бизнеса не се отрази на енергийната система
Правителството също е против вдигането на цената на тока
Припомняме, че в края на миналата седмица зам.-министърът на енергетиката Жечо Станков съобщи пред журналисти,
че товарът в системата е паднал с 46 мегавата, като също се позова на данните на ЕСО. На срещата присъстваше и
председателят на АИКБ Васил Велев, който уточни, че протестът на работодателите се е провел в различни часове от
първоначално обявените и затова данните трябва да бъдат разгледани в по-широки граници.
Четирите организации заявяват по повод появилите се в медиите информации, че протестът на работодателите има
слабо отражение на енергийната система, са продиктувани от „специфични интереси в отрасъла под формата на
рекламни договори с производители на електроенергия от ВЕИ“. Те призовават за по-голяма обективност, предвид
характера и целите на протеста, а именно „за“ реформи в енергетиката и „против“ разхищението и кражбите в сектора.
Мит е, че досега потребителите са плащали ценовата добавка „Отговорност пред обществото“, смятат още
работодателите. Те посочват, че битовите потребители никога не са плащали тази такса, а тя винаги се е плащала от
индустриалните потребители.
Мнението на енергийния регулатор обаче е различно. Ценовата добавка на регулирания пазар всъщност е част от
ценовия микс на Националната електрическа компания (НЕК) и според изчисленията на председателя на КЕВР Иван
Иванов тя е в рамките на около 50 лева – разликата между цената на микса и цената на тока на свободния пазар. В
настоящия ценови период бизнесът плаща 18,93 лева за мегаватчас такса „Задължения към обществото“.
Предложението тя да бъде изравнена за всички участници на пазара на ниво от 40,21 лева оскъпява тока за индустрията
с 20%, изчисляват още работодателите. Това ще се окаже „убийствено за промишлеността“, особено за отраслите, които
работят в силно конкурентна среда на международните пазари.
Работодателските организации критикуват още и наредбата на правителството, чрез която ще бъдат облекчени големите
промишлени производители. Според тях е мит, че срещу високата цена на тока протестират само едрите индустриалци.
„В протеста участваха 1 250 предприятия, което ясно показва, че това е действие на цялата индустрия, а не на неколцина
най-големи потребители“, се казва в декларацията.
Наредбата ще се отрази върху цената само на ограничен брой предприятия, които работят в сферата на
енергоинтензивните производства, но всички останали ще трябва да се оправят и оцеляват при новите цени на тока за
индустрията.
В своята декларация работодателите оспорват и твърденията на синдикатите, че цената на електроенергията не е
функция на размера на заплатите в електроенергията. В края на миналата седмица четирите организации посочиха, че
средната заплата в държавните предприятия в сектора е над 3 хил. лева.
Синдикалните организации обаче посочиха, че това не е заплащането, а разходите за труд и в тях са включени
осигуровки, разходи за храна, специално облекло, транспорт на служители и др. Средната заплата в НЕК е към 1900 лева,
посочи председателят на КНСБ Пламен Димитров.
Dir.bg
√ АИКБ: Има дискриминация за малкия бизнес
Предлаганата наредба за намаляване на тежестта, свързани с разходите за екоенергия на бизнеспотребителите, е
дискриминационна и неприемлива, смятат от АИКБ.
Тук е нарушен основополагащ европейски принцип – мисли първо за малките консуматори. В тази наредба се мисли
единствено само за най-големите, но и за тях не се мисли достатъчно, смята председателят на Управителния съвет на
Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев.
Той обяви, че иска да се спазят насоките на Европейската комисия, които не допускат дискриминационни ограничения и
непрозрачност. Според него наредбата ще даде възможност за облекчение на 30-ина големи консуматори на
електроенергия и то не достатъчно.
Според плановете на енергийния регулатор цената на тока за повечето предприятия ще нарасне с 13 до 20 процента .
Причината е обществената такса заради скъпия ток от ВЕИ. Аргументът на КЕВР е, че ако не бъде увеличена цената
"задължение към обществото" за стопанските потребители, в системата се отваря дупка от 285 млн. лв. и трябва цената
на тока за хората да е със 17% по-висока.
От кабинета обещаха отстъпка от 85 процента от обществената такса в цената на тока. Тя обаче ще се ползва от големите
индустриални предприятия у нас. Трябва да са износители и енергоемки.
Големите фирми очакват намаление на електроенергията, а ще получат, увеличение от 8-10%, каза Велев.
Според Велев наредбата има вътрешни противоречия. Основният ѝ дефект е, че не прилага насоките на ЕК, а те са
направени въз основа на за задълбочен анализ на оценка на въздействието.
News7.bg
√ 1 млрд. лв. годишно се разхищават в енергетиката, според работодатели
Четири организации в готовност за протести
Отлагането на новите цени на тока струва на НЕК 2 млн. лв. на ден. Това заяви в сутрешния блок на TV7 и news7 "Добро
утро, България" председателят на енергийния регулатор Иван Иванов. Той коментира още, че не очаква ново удължаване
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на мораториума за цената на електроенергията. Според шефа на регулатора до 31 юли ще се намерят резерви за
намаляване на цената на тока и за бизнеса, и за домакинствата.
Четирите работодателски организации запазват готовност за протести, обявиха от Асоциацията на индустриалния
капитал. Според работодателите 1 млрд. лв. годишно се разхищават в енергетиката и бизнесът иска реформите в сектора
да продължат. Индустрията категорично отхвърля данните за малки спадове в товарите на енергийната мрежа при
едночасовия протест на 26 юни.
Справка на БСК показва, че за домакинствата у нас е по-изгодно да приемат увеличение на цената на тока, отколкото да
плащат по-скъпи храни от първа необходимост.
Съветът по енергийна сигурност, който също ще търси резерви в енергетиката, ще заседава този петък.
От днес официално първият битов абонат се отказа от доставчика си на ток и излезе на свободния пазар. Oсновната част
от потребителите нямат избор и купуват електричество от трите ЕРП-та - ЧЕЗ, ЕВН и ЕНЕРГО-ПРО .
От следващата година обаче Европа ни задължава да преминем към либералния пазар. Така на практика всеки ще може
да избира между десетки различни компании.
Виктор Гърбев е заменил разпределителното дружество с алтернативен доставчик на ток и сам е договорил цената.
Равносметката е следната - 9 седмици, 3 ходения до клиентския център, редица административни разходи, над 10
заявления и декларации и 3 валериана за успокоение.
Той се свързва с над 20 компании, които доставят ток. Получава и конкретно предложение, което приема. Така за него
вече няма дневна и нощна тарифа, а една обща.
Предварителните изчисления показват, че сметката му за ток ще се стопи с около 10%.
Около 5 хил. бизнес - клиенти вече са сменили доставчика си. При тях месечната сметка се е стопила с около 20%. За
Виктор процентът е по-малък, защото тепърва прохожда като свободен абонат и все още е единствен. Готов е да помогне
на всеки, който има проблем с енергото, а опитът си споделя на онлайн платформа.
News.bg
√ Не подценявайте с митове протеста ни – скочиха работодателите
Национално представителните работодателски организации (АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ), които координираха протеста на
26 юни в подкрепа на реформи в енергетиката благодарят на всички мениджъри, работници и служители от
протестиралите повече от 1250 предприятия в 76 населени места.
"Тези над 170 000 души показаха забележително гражданско чувство и са пример за обществена солидарност по
съдбоносен за българската икономика въпрос", гласи съобщение на БСК.
"Протестът по никакъв начин не може да се интерпретира като насочен срещу правителството или управляващото
парламентарно мнозинство", гласи съобщението.
Според работодателите информацията на Електроенергийния системен оператор (ЕСО), относно намаляването на товара
на електроенергийната мрежа в страната по време на протеста, е спекулативна интерпретация на данните.
Анализът на данните на ЕСО, който news.bg публикува тук...
Самите данни на ЕСО показват по недвусмислен начин, че товарът на мрежата е паднал със 160 МВт, което илюстрира
красноречиво мащаба на протеста. Изявленията на представители на ЕСО, както и на някои медии, че
„електроенергийната мрежа не е усетила протеста", са несъстоятелни опити да се заблуди общественото мнение. Нещо
повече - те са ненужни и вредни, предвид характера и целите на протеста.
От БСК критикуват три твърдения, които определят като непочтени митове.
"Мит №1: „Досега битовите потребители са плащали „лъвския пай" от ценовата добавка „Отговорност пред обществото",
а вече и индустрията „ще трябва да се бръкне".
"Това твърдение е изцяло лъжливо!", твърдят от БСК.
"Битовите потребители никога не са плащали подобна ценова добавка. Тя винаги се е плащала от индустриалните
потребители. С актуалното предложение на КЕВР (ценовата добавка да се увеличи с около 120 на сто) електроенергията
за индустрията ще се оскъпи с около 20 на сто.
Подобно увеличение е убийствено за промишлеността и ще бъда платено от цялото общество, включително и от
битовите потребители. Особено тежко отражение ще има това увеличение върху отраслите, които работят в силно
конкурентна среда на международните пазари", описват от Стопанската камара.
Мит №2: „Протестират само едрите индустриалци, които ще бъдат компенсирани чрез нова наредба".
"Това твърдение също е злонамерена заблуда, която цели да поведе обществото в напълно погрешна посока. Ако
изключим университетите и големите болници, в реалната икономика у нас трудно ще се съберат 200 големи
предприятия, съгласно европейските стандарти. В протеста участваха над 1250 предприятия, което ясно показва, че това
е действие на цялата индустрия, а не на неколцина най-големи потребители", пишат от БСК.
"Не по-малко подвеждащо е и твърдението, че цените на електроенергията за индустрията ще бъде компенсирана с
т.нар. „Наредба". Истината е, че с „Наредбата" ще бъдат коригирани цените за ограничен брой предприятия, които
работят в сферата на енергоинтензивни производства. Всички останали ще трябва да се оправят и да оцеляват при
новите цени на тока за индустрията.
Между тези „компенсирани" предприятия няма да има нито едно от машиностроенето, електротехническата,
електронната, шивашката, дървообработвателната, мебелната индустрия и т.н.", съобщават от БСК.
Според тях, цялата машиностроителна индустрия, цялата шивашка индустрия, работят изключително на международния
пазар в много силно конкурентна среда. "Драстичното вдигане на цената на тока ще срине конкурентоспособността им.
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Това ясно показва, мащаба на удара, който ще се нанесе на цялата промишленост, ако не се промени предложеното
решение", пишат от БСК.
Като Мит №3 те определят „Цената на електроенергията не е функция на размера на заплатите в енергетиката".
"Високите заплати в пазарната икономика се дават за добре свършена работа. А състоянието, в което се намира
енергийната ни система, доказва систематичната липса на сериозна ангажираност и активност от страна на отговорните
институции и организации за предлагане на подходящи решения за нейното оздравяване, гарантирано именно от
монополното им положение.
Лекарството за това е прозрачност в дейността и обществен контрол, а не демонстриране на недосегаемост и
неглижиране на очевидните заплахи за българската икономика", пишат от БСК
Frognews.bg
√ В. Велев: Има резерви цената на тока да се намали, не да расте
Проблемът с цената на тока не е решен и не може да бъде решен толкова бързо, това са трупани с десетилетия
проблеми, заяви по БТВ Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в България. Той посочи, че
протестът от миналата седмица е бил безпрецедентен, но подкрепял предлаганите от правителството реформи, защото
ножът е опрял до кокала.
Индустрията не може да поеме увеличението между 15 и 20%, затова въстана, обясни Велев. Според нас има резерв не
само да не се увеличава цената, както за индустрията, така и за населението, а и да се намали.
Дали сме списък по пера къде колко може да има ефект, ако се направят реформи. На многохилядните шествия нямаше
изкривени от злоба лица, каза Велев и благодари на участниците. Съкращаването на разходи в държавната енергетика
можело да дойде от съкращаване първо на персонал. Той бил 3 пъти повече от необходимото с немалки заплати. Също и
при доставките имало много резерви.
Actualno.com
√ Работодателите оспорват цитирани от официално лице данни за големината на протеста им за тока
Изразяваме своето недоумение от доста прозрачните манипулации и спекулативни интерпретации наданните от
Електроенергийния системен оператор (ЕСО), относно намаляването на товара на електроенергийната мрежа в България
по време на протеста срещу поскъпването на тока. Самите данни на ЕСО показват по недвусмислен начин, че товарът в
мрежата е паднал със 160 мегаватчаса, което илюстрира красноречиво мащаба на протеста. Изявленията на
представители на ЕСО, както и на някои медии, че „електроенергийната мрежа не е усетила протеста“, са несъстоятелни
опити да се заблуди общественото мнение, твърдят от най-големите големи работодателски организации (АИКБ, БСК,
БТПП и КРИБ).
Припомняме, че в петък, 26 юни, след среща при енергийния министър Теменужка Петкова, заместник-министърът на
енергетиката Жечо Станков посочи, че товарът на мрежата при протеста е паднал с 46 мегаватчаса. Това се равнява на
около три слънчеви парка. Станков цитира оперативните данни на ЕСО в реално време. Интересен факт е, че още тогава
Васил Велев от АИКБ заяви, че товарът бил паднал с повече от 150 мегаватчаса по време на протеста. На изричен
журналистически въпрос кои данни са верни, министър Теменужка Петкова каза: „Тези на ЕСО”.
Според работодателите обаче някои медии, които са представили така картината – при следене на оперативните данни
на ЕСО в реално време, имали „специфични интереси в отрасъла под формата на рекламни договори с производители на
електроенергия от ВЕИ, както и с други производители и търговци в сектора, пряко засегнати от протеста”. Затова и
работодателите искат по-голяма обективност.
Работодателите посочват и три внушения за енергетиката. Първо, досега битовите потребители са плащали „лъвския
пай” от таксата „отговорност към обществото”, а вече и индустрията ще трябва да поеме тежест. Това не било така,
защото таксата се плаща от индивидуални потребители. На второ място като мит се посочва, че протестирали само
едрите индустриалци. В протеста от 26 юни участваха над 1250 предприятия, твърдят работодателите. Има и недоволство
относно наредбата за такса „отговорност към обществото”. Тя ще коригира цените за ограничен брой предприятия, които
работят в сферата на енергоинтензивни производства. Нито едно от тях не е от машиностроенето, електротехническата,
електронната, шивашката, дървообработвателната, мебелната индустрия, изброяват работодателите. Като трети мит се
посочва твърдението, че „цената на електроенергията не е функция на размера на заплатите в енергетиката”.
Publics.bg
√ Работодатели: Протестът на бизнеса е в подкрепа на енергийни реформи
От организациите заявиха, че не е изключено да ескалират протестите в случай, че се спрат или забавят
реформите в енергетиката
Протестът на 26 юни 2015 г. беше първо „за“ реформи в енергетиката и след това „против“ узаконения грабеж,
разхищенията, злоупотребите, кражбите и лошото управление в отрасъл „Енергетика“. Това казаха в свое изявление
работодателските организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. От организациите настоха той да се интерпретира като насочен
срещу правителството или управляващото парламентарно мнозинство.
АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ определиха като „ненужни и вредни“ изявления на представители на Електроенергийния
системен оператор (ЕСО), както и на „някои медии, че електроенергийната мрежа не е усетила протеста“.
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От организациите заявиха, че не е изключено да ескалират протестите в случай,че се спрат или забавят реформите в
енергетиката.
Glasove.bg
√ Ще отстъпи ли бизнеса за цената на тока?
Проблемът с цената на тока не е решен и не може да бъде решен толкова бързо, това са трупани с десетилетия
проблеми, заяви по БТВ Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в България. Той посочи, че
протестът от миналата седмица е бил безпрецедентен, но подкрепял предлаганите от правителството реформи, защото
ножът е опрял до кокала.
Индустрията не може да поеме увеличението, предложено от КЕВР между 15 и 20%, затова въстана, обясни Велев.
Според нас има резерв не само да не се увеличава цената, както за индустрията, така и за населението, а и да се намали.
Предложението на бизнеса бе увеличението да се отложи със шест месеца, за да има време да се проведат реформи и
изобщо да не се стига до увеличение на цената на тока. Велев изрази мнение, че съществува достатъчен резерв, с който
не само да не се увеличи цената на енергията, но и даже да се намали за енергоинтензивните дружества, така както
предписва ЕК. „Това са около 1 млрд., които се крадат всяка година или прахосват в българската енергетика. Тук се
включва и узаконения грабеж на американските централи, на ВЕИ-тата, на когенерациите.
Дали сме списък по пера къде колко може да има ефект, ако се направят реформи. В петък предстои среща между
Асоциацията и министър-председателя Бойко Борисов. На многохилядните шествия нямаше изкривени от злоба лица,
каза Велев и благодари на участниците. Съкращаването на разходи в държавната енергетика можело да дойде от
съкращаване първо на персонал. Той бил 3 пъти повече от необходимото с немалки заплати. Също и при доставките
имало много резерви. „Следващият протест трябва да бъде пред вратите на ЕСО, за да ни преброят”, заплаши още Велев.
Само едно предприятие изключи по-голяма мощност, отколкото ЕСО каза, че всички са изключили, но Велев отказа да го
назове.
В държавната енергетика има 3 пъти повече персонал, отколкото е нужен и техните заплати са два пъти повече от
необходимото.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ Банките ни на печалба с 447 млн. лв. за 5 месеца
446,9 млн. лв. е общата печалба на българските банки за първите 5 месеца на 2015 г. Това е с 83 млн. лв. повече спрямо
същия период на 2014 г., сочи статистиката на централната банка. Само за май те са спечелили нови 72,5 млн.лв. От
януари до май нетният лихвен доход общо за всички трезори е 1,13 млрд.лв., което е с 5% повече от 2014 г.
През май активите на банковата система са намалели с 1,7 млрд. лв. спрямо април до 83,4 млрд. лв. Без промяна остава
топ 5 на банките според размера на активите: УниКредит Булбанк, Банка ДСК, ПИБ, ОББ и Райфайзенбанк. Обяснението
за свиването на активите са намалели позициите им в дългови ценни книжа с общо 1,1 млрд. лв.
70,6 млрд. лв. са депозитите на фирми и граждани към края на май. 60,2% от тях са на домакинствата, като те са се
увеличили с 204 млн. лв., или с 0,5%, до 42,5 млрд. лв. спрямо април. За разлика от гражданите, много по-слабо растат
фирмените депозити- те са с 40 млн. лв. повече, в сравнение с април.
Брутните кредити и аванси към края на май са 60,7 млрд. лв., като 55,1% са раздадени за нефинансови предприятия. За
месец фирмените заеми са намалели с 380 млн. лв.. Кредитите, отпуснати на домакинствата са, 18,5 млрд. лв., и са се
увеличили с 46 млн. лв. Ръстът идва от потребителските кредити. За разлика от тях има лек спад при ипотечните заеми.
√ Окончателно отпаднаха задължителните графици за отпуск
Депутатите приеха на второ четене поправките в Кодекса на труда. Според приетите промени задължителното изготвяне
на графици за отпуски отпада. 96 народни представители подкрепиха предложението на БСП, 16 бяха "против".
Графиците бяха въведени по време на първия мандат на ГЕРБ заради натрупания голям брой дни неизползвани отпуски в
администрацията, които трябваше да бъдат заплатени от държавата при съкращения. В мотивите на депутатите от БСП за
отмяната на графиците е записано, че трябва да отпаднат като неработещ текст, и в крайна сметка предложението беше
прието единодушно.
Според приетите промени на столетницата се предвижда и отпадане на изискването работодателят да разработва и
утвърждава правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието. Увеличава се от три
на седем дни срокът за изпращане на уведомление до НАП за всеки сключен трудов договор. С така приетите текстове се
възстановява правото на работодателя да прекратява с предизвестие трудовия договор с лицата, придобили право на
пенсия за осигурителен стаж и възраст.
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√ Зайкова: Минималната заплатна нарасна, но се увеличи и броят на хората в крайна бедност
380 лева става минималната работна заплата, но броят на хората в крайна бедност е нараснал с 48 хиляди . Това каза за
„Фокус” финансовият експерт Мика Зайкова по повод влизането в сила на новия на новия размер на минималната
работна заплата от 380 лв. По думите й минималният размер на заплатата ще обхване 248 хиляди души.
„Когато минималната заплата се увеличи на 1 януари от 340 на 360 лева, тогава хората, които получаваха минимално
възнаграждение бяха 200 хиляди. Те са се увеличили с 48 хиляди души или 48 хиляди души са изпаднали в по-ниска
категория и в крайна бедност”, коментира Зайкова.
„Говоря за крайна бедност, защото до сега минималната работна заплата в нетния си размер беше по-ниска от прага на
бедност”, уточни тя. Зайкова обясни, че прагът на бедност за 2015 година е 286 лева, а нетният размер след облагането
на минималната работна заплата до сега е бил 282 лева. „От много години насам с това увеличение нетният размер на
минималната работна заплата е по-голям от прага на бедност с 14 лева, защото сега ще бъде 298 лева”, каза още
Зайкова.
Вестник Труд
√ Приемаме еврото по национален план
България започва активна подготовка за приемане на еврото след 2018 г. За целта към кабинета беше създаден
Координационен съвет с председател министърът на финансите Владислав Горанов.
Целта на съвета ще бъде да разработи проект за национален план за въвеждане на единната европейска валута у нас,
както и дата, на която това да се случи.
Освен Горанов в съвета ще участва подуправител на БНБ, член на КФН и заместник-министри на икономиката, на
правосъдието, на транспорта и други. Съветът ще бъде подпомаган и от експертни групи.
Според предварителните прогнози на Министерството на финансите България може да влезе в еврозоната най-рано през
2018 г. В момента в нея членуват 19 страни.
Дания и Великобритания са единствените, които са се договорили да не приемат единната европейска валута, въпреки
че изпълняват критериите за членство в еврозоната. 7 страни, включително и България, се подготвят за членство.
За да влезе в еврозоната, България трябва първо да мине през стрес тестове на банковата система и изпълняването на
технически критерии за инфлация, дефицит и лихви.
Първата стъпка е страната да попадне в т.нар. „Чакалня за еврозоната“ или механизма на обменния курс ERM 2.
√ Премиерът доволен от работата на НАП и митниците
Премиерът Бойко Борисов похвали вчера работата на НАП и на Агенция „Митници“ в началото на правителственото
заседание.
„Данъчните за първото полугодие са събрали 998 милиона повече от същия период на миналата година, митниците също
много добре се справят“, коментира министър-председателят. Според него приходните агенции работят добре, защото
постъпленията в бюджета са по-големи спрямо същия период на м.г., въпреки че „цената на петрола е наполовина“.
Междувременно финансовото министерство разпространи предварителни данни, според които към края на юни
бюджетът е на плюс с близо 850 млн. лв. Според ведомството това е най-големият излишък от 2008 г. насам. Приходите и
помощите в бюджета към юни са около 16,25 млрд. лв., което е 53,5% от планираното за годината. Разходите са около
15,39 млрд. лв., или 46,9% от плана.
Като се има предвид ръстът на приходите, в края на годината дефицитът вероятно ще е по-малък от планираните 3% от
БВП, каза пред „Труд“ икономистът Георги Ангелов. Лъчезар Богданов от „Индъстри Уоч“ припомни, че ръстът се дължи и
на еднократни фактори като плащания от еврофондовете.
Вестник Класа
√ Томислав Дончев ще отговаря за енергийната сигурност
Вицепремиерът Томислав Дончев ще отговаря за енергийната ни сигурност. С решение на кабинета вчера той оглави
новия Съвет по енергийна сигурност към Министерския съвет. Съветът ще координира националната политика в сектор
енергетика и ще определя приоритетите на България в рамките на Европейския енергиен съюз.
Целта на новата структура е да следи за провеждането на интегрирана енергийна политика за осигуряване на достъпна
енергия за потребителите, за модернизация и доизграждане на националната енергийна инфраструктура и реформи в
сектора. Съветът ще отговаря за ефективната координация между различните ведомства, които имат отношение към
въпросите по енергийната сигурност. Той ще следи енергийната политика и свързаните с тези въпроси
външнополитически приоритети, включително участието на страната в инфраструктурни трансгранични енергийни
проекти в Югоизточна Европа. Освен това съветът ще съгласува позициите на България в енергийната сфера.
Заместници на Дончев са енергийният и външният министър. Съветът ще заседава веднъж месечно при закрити врати.
√ Бизнесът е притеснен от процедурата за избор на управител на БНБ
Представителите на бизнессреди и финасови експерти се притесняват, че управителят на БНБ може да бъде избран с
противоконституционна процедура и това да вкара нестабилност в централната банка.
Това сочи социологическо изследване през периода 20 – 30 юни на "ВМ Сървисис" ЕООД, направен чрез фокус-групи
сред представители на бизнессреди и финансови експерти във връзка с предстоящия избор на нов управител на БНБ.
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При потвърждаване на противоконституционността всички решения на така избрания управител да се окажат
нелегитимни – включително банкови лицензи, инвестиране на валутните резерви и др., което би могло да доведе до
тежки загуби във финансовата и банковата сфери., смята бизнесът.
Респондентите от изследването се обявяват за това новият управител на БНБ да бъде избран ясно и прозрачно, със
защита на своята концепция публично и открито пред камерите на телевизиите и пред цялата общественост, вкл. и
бизнеса. Опасенията се свързват с възможността за практически назначен от управляващите управител, което няма да е
добра практика в настоящата ситуация в и около България. Възможно е негативно развитие по процедурата за избор на
гуверньор да доведе и до отблъсква потенциалните инвеститори у нас.
Анкетираните лица изказват опасения от възможността да се състои избор на управител в полза на прехвален външен
специалист, който обаче няма никакво познание за или достатъчно е откъснат от българската бизнессреда и няма
никаква лична перспектива за себе си у нас. Преобладаващата част от предпочитанията определено са насочени в полза
на кандидатура на доказан местен професионалист.
Изследването в бизнес средите показва, че има тревога за присъствие на прекалено много политика в банковото дело у
нас понастоящем.
√ Работодателят е длъжен да осигури ползването на отложен отпуск от предходната година не по-късно от първите
шест месеца на настоящата
Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен
да осигури ползването му през следващата календарна година, но не по-късно от шест месеца, считано от края на
календарната година, за която се полага. Това гласуваха депутатите при приемането на второ четене на промени в
Кодекса на труда. Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година от
работодателя - поради важни производствени причини; от работника или служителя - когато ползва друг вид отпуск или
по негово искане със съгласието на работодателя, решиха депутатите. Когато той е отложен или не е ползван до края на
календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна
година, но не по-късно от шест месеца, считано от края на календарната година, за която се полага. Когато работодателят
не е разрешил ползването на отпуска в тези случаи и срокове, работникът или служителят има право сам да определи
времето на ползването му, като уведоми за това писмено работодателя най-малко 14 дни предварително, решиха още
депутатите. Направени бяха промени и в реда за ползване на отпуска. На работниците и служителите, които изповядват
вероизповедание, различно от източноправославното, работодателят е длъжен да разрешава по техен избор ползване
на част от годишния платен отпуск или неплатен отпуск за дните на съответните религиозни празници, но не повече от
броя на дните за източноправославните религиозни празници.
Работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие по
време на престой /когато няма работа/ повече от 5 работни дни, при ползване на отпуска едновременно от всички
работници и служители, както и в случаите, когато работникът или служителят след покана от работодателя не е поискал
отпуска си до края на календарната година, за която се полага, беше записано в КТ. Работникът или служителят може да
използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се отнася. Работодателят е длъжен да
разреши платения годишен отпуск на работника или служителя до края на съответната календарна година, освен ако
ползването му е отложено. В този случай на работника или служителя се осигурява ползване на не по-малко от
половината от полагащия му се за календарната година платен годишен отпуск. Депутатите ще продължат работата по
промените на КТ в заседанието си утре.
√ Каролев: Сега Ципрас бере плодовете на неизпълнимите обещания към народа
Икономистът определи положението в страната в последните 20 г. като комбинация между социалистически тип
капитализъм и шуробаджанашки социализъм
„Не вярвах, че гръцкият народ е толкова глупав, че да го доведе Ципрас на власт. Не само, че това се случи, но и той
стана министър-председател. Той сега си бере плодовете, че е предлагал неизпълними обещания на народа. Има
вероятност той да свърши като диктаторите. Това заяви икономистът Владимир Каролев в ефира на БНТ.
Другият събеседник в студиото - проф. Вучева отбеляза, че проблемът в Гърция е много сериозен. "Кредиторите имат
силното желание да се реши въпроса, но не искат да влизат в противоречие. Аз съм оптимист, че ще се намери решение
и Гърция ще остане в еврозоната", коментира тя. "Преди време прогнозирах, че Алексис Ципрас никога не би спечелил
изборите в Гърция. Избирането му бе изненада за мен.
Тя призова да не се прехвърля вината за ситуацията в Гърция само на Ципрас, който е на власт само от 5 месеца. Дългът
на Гърция не мърда, защото гръцката икономика върви надолу от 2010 г. Проблемът е дали действително е намерено
решение как икономиката им да се възстанови.
Каролев се съгласи, че Ципрас не е единственият виновник за ситуацията в Гърция. "В последните 20 г. има управление в
комбинация между социалистически тип капитализъм и шуробаджанашки социализъм. В страната няма сериозно
намаляване на публичните разходи. Там празнуват с дни назначения на държавна работа, повече отколкото на сватба".
Трябва да сме много благодарни за случилото се у нас през всички тези години, посочи Вучева. Нашият дълг намалява и в
момента у нас има едно малко връщане в показателите към 2006 г., но икономически сме в стабилно положение. Това,
че нашите съседи имат такъв сериозен проблем е притеснително. Гърция е стигнала до задънена улица от 1970 г., хората
започват масово да мигрират.” каза тя в заключение
Вестник Преса
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√ Парламентът одобри еднодневните трудови договори
Те ще могат да се сключват за не повече от 90 работни дни в календарна година, в определени сектори
Народното събрание прие окончателно на второ четене промени в Кодекса на труда, които въвеждат т.нар. еднодневен
трудов договор.
Вносител на тази промяна е социалният министър Ивайло Калфин, като по негово предложение в Кодекса на труда се
въвежда нов член 114а, който регламентира краткотрайната сезонна селскостопанска работа, възложена от регистриран
земеделски стопанин, чрез сключване на трудови договори за един ден. По тези трудови договори няма да се трупа
трудов стаж, но по думите на Ивайло Калфин работните дни ще се признават за осигурителен стаж за пенсия.
Еднодневните трудови договори засега ще могат да се сключват в основна икономическа дейност "Растениевъдство"
само за прибирането на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула. Предвидено е такива трудови
договори да могат да бъдат сключвани с един работник общо за не повече от 90 работни дни в календарна година.
Трудовото възнаграждение ще се изплаща лично на работника срещу разписка в края на работния ден. Работниците ще
се осигуряват по Кодекса за социално осигуряване и по Закона за здравното осигуряване и ще са застраховани срещу
трудова злополука.
В закона е предвидено да не се изпращат уведомления за сключен договор в Националната агенция за приходите, а за
изпълнението на работата по тях да не се връчва длъжностна характеристика и да не се издава заповед за прекратяване
на трудовия договор поради изтичане на срока.
Въпреки че на първо четене парламентарната група на БСП подкрепи законопроекта, днес лидерът на партията Михаил
Миков се изказа остро против еднодневните трудови договори.
"Това не е никакъв трудов договор. Не може да има трудов договор за един ден. Всички докоснали се до трудово право
дори периферно са наясно, че това е абсурд", каза Миков. Според него, в този текст няма никакъв смисъл и той
представлява правен абсурд. Няма пречка да се сключва граждански договор за такъв тип краткотрайно
взаимоотношение - това е ненужен текст, който противоречи на международни конвенции, посочи Миков.
"Работникът няма да бъде защитен, той е слабата страна. Затова е измислено трудовото право - за защита на работника.
Вие обърквате цялата система на трудово право, която е създадена, за да защитава работниците", добави Миков.
Според Владислав Николов от ГЕРБ на промените трябва да се даде шанс, за да се види дали ще работят в земеделието.
Той обясни, че договорите няма да се регистрират в НАП, защото работодателят земеделец ще отива в бюрото по труда и
авансово ще закупува 5, 10 или 100 еднодневни трудови договора, като авансово плаща осигуровките за тях.
Работниците ще бъдат предварително осигурени, защото в момента работят без никакъв договор - ще бъдат узаконени и
няма да работят в сивата икономика, каза и Светлана Ангелова от ГЕРБ.
√ Министерство на икономиката започва срещи с бизнеса в страната
Министерство на икономиката започва поредица от срещи с бизнеса из страната, съобщиха от пресцентъра на
министерството. Целта на срещите е установяването на по-активен и открит диалог с представителите на бизнеса по
места.
Основната идея на инициативата на икономическото министерство е да бъдат обменени идеи относно възможностите по
облекчаване на бизнес средата и подобряване условията за бизнес, да бъдат чути проблемите и идеите на местния
бизнес от първо лице. В тях представителите на бизнеса ще могат да получат повече информация относно Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, както и за Иновационната стратегия за интелигентна
специализация.
Първата среща с бизнеса ще се проведе в гр. Русе, където на 3 юли (петък) от 13.00 часа в зала 1 на Областна
администрация Русе зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева ще се срещне с представители на местния
бизнес.
√ Шефката на МВФ: Гърция да направи реформи, ако иска облекчения
Гръцката икономика е била на пътя на възстановяването преди СИРИЗА да дойде на власт, заяви Кристин Лагард
Гърция трябва първо да реформира своята икономика, преди нейните европейски кредитори да облекчат дълговото й
бреме, посочи управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристин Лагард в интервю за агенция
Ройтерс, предаде БТА.
Тази седмица Гърция стана първата в света развита икономика, която просрочи задължение към МВФ.
Гръцкото правителство настояваше за облекчаване на дълга в месеците на преговори с кредиторите от ЕС и МВФ по
споразумение "пари срещу реформи" преди внезапно да свика референдум по предложенията на заемодателите.
Гръцкият премиер Алексис Ципрас призова гърците да отхвърлят предложеното от кредиторите споразумение, което
предвижда още по-строги мерки за икономии.В интервюто Лагард не критикува пряко гръцкия премиер, но все пак има
намек за недоволство, тъй като тя отбеляза, че гръцката икономика е била на пътя на възстановяването преди партията
на радикалната левица СИРИЗА да дойде на власт.
Лагард бе запитана кое трябва да бъде първо: ангажиментът за реформи или облекчаване на дълговото бреме от
правителствата от еврозоната. "За предпочитане е да видим преднамерено действие към реформи", каза тя.
Запитана може ли да се има доверие на гърците, Лагард каза: "Ние не избираме кой да представлява една страна", и
допълни: "Ние приемаме всички правителства като легитимен партньор в преговорите."
Управляващият директор на МВФ отказа да коментира последното предложение от Атина за уреждане на кризата,
отбелязва Ройтерс.
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"Получихме толкова много "последни" предложения, които самите те потвърждаваха, отхвърляха, променяха, допълваха
в течение на последните няколко дни, така че не е много сигурно къде точно стои последното предложение", коментира
Кристин Лагард.
"Мисля, че е в ход демократичен процес, който да се надяваме ще доведе до повече яснота, по-малко несигурност за
това какво е решението на гръцкия народ и какъв е авторитетът на правителството", каза Лагард по повод референдума в
неделя.
Вестник Монитор
√ Борисов обяви в НС: Спираме приватизацията на болниците
Москов оттегля предложението си, за да търси кабинетът подкрепа за реформите
Няма да има приватизация на лечебни заведения, внесе успокоение премиерът Бойко Борисов във връзка с горещата
тема от последните дни по време на вчерашния блицконтрол в НС.
Както “Монитор” вече писа, с нови текстове в Закона за лечебните заведения по предложение на министъра на
здравеопазването Петър Москов 67 болници щяха да бъдат извадени на тезгяха.
Вчера обаче премиерът обяви, че въпросните поправки ще бъдат оттеглени. Предложенията вече бяха приети от
Министерския съвет и са входирани в НС. Очаква се разглеждането им от парламентарните комисии и влизането им в
пленарната зала.
Вчера рано сутринта Борисов, Москов и вицепремиерът по социалната политика Ивайло Калфин са присъствали на
председателския съвет на НС. Борисов обясни, че целта на посещението на представителите на изпълнителната власт е
било да се търси подкрепа от депутатите за здравната и пенсионната реформа. Именно там Москов поел ангажимент да
оттегли тези текстове, за да може да се търси консенсус за останалите предложения. Ще оттегли тази част, за да няма
напрежение в други сфери, отбеляза Борисов. Той допълни, че трябва да се търси широк консенсус по двете реформи
защото те имат много дълъг хоризонт на действие. Премиерът отново застъпи тезата, че здравната система се нуждае от
спешни промени, защото в нея се изливат огромни суми пари, а едновременно с това те не стигат. Над 8 милиарда
влизат в системата. Течовете от касата, скъпоструващите клинични пътеки са предмет на тази реформа, подчерта
премиерът.
Сред приетите вече идеи на Москов е разделянето на здравните услуги в три пакета - основен, допълнителен и спешен.
Здравно неосигурените пък ще трябва да плащат вече вноските си за пет години назад, за да възстановят правата си. Те
имат гратисен период до края на годината да покрият задълженията си според сега действащия закон, който предвижда
плащане на вноските за три години назад.
С промени в Закона за здравно осигуряване се прие и правото на пациента да спира парите на болниците, в случай че от
лечебното заведение не са били коректни към него.
Премиерът: Банкова криза у нас няма
Банкова криза в България няма, отсече вчера премиерът Бойко Борисов, който коментира отражението на ситуацията в
Гърция у нас. Той за пореден път гарантира, че няма опасност за финансовата ни система, защото БНБ и МФ са взели
необходимите мерки. Както “Монитор” вече писа, у нас клон на гръцка банка е само Алфа банк, а останалите дъщерни
дружества намалиха максимално експозицията си към Гърция по препоръка на МФ и БНБ. Още през ноември
направихме необходимите неща с БНБ и МФ, декларира Борисов. По думите му гръцките финансови институции у нас се
наблюдават постоянно. Според Борисов проблем с финансовата система може да възникне само ако вложители започнат
масово да теглят парите си от една банка и да ги местят в друга. Ако не създаваме ние от глупост истерия, няма какво да
се случи, увери министър-председателят, който призова НС да избере ръководство на БНБ, след като настоящият
гуверньор Иван Искров обяви, че подава оставка, считано от 10 юли, а подуправителят Филип Гунев оваканти поста
заради обвинения за бездействие по казуса “КТБ”.
√ България започва подготовка за членство в еврозоната
Координационен спецсъвет ще посочи датата завъвеждане на общата валута
България започва подготовка за членство в еврозоната. На вчерашното си редовно заседание правителството създаде
координационен съвет за подготовка на страната за членство в еврозоната. Негов председател е министърът на финансите Владислав Горанов, който е национален координатор на подготовката на страната ни за въвеждане на единната
валута, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.
Сред основните функции на съвета ще бъде разработване на проект на национален план за въвеждане на еврото в
България, изготвяне на предложение до Министерския съвет за определяне на целева дата за приемане на еврото,
организацията и координирането на практи-ческата подготовка на страната ни и ръководство и координиране на
работата на експертните работни групи.
Членовете на съвета са заместник-министър на финансите, подуправител на БНБ, член на Комисията за финансов надзор,
заместник-министри на икономиката, външните работи, на транспорта, информационните технологии и съобщенията,
правосъдието и други. Съветът ще се подпомага от експертни работни групи, които в рамките на своята компетентност
непосредствено ще осъществяват практическата подготовка за членство на страната ни в еврозоната. Новината за
спецсъвета идва в деня, в който валутният борд у нас навърши 18 години.
По всичко личи, че системата на паричен съвет, както още е известен режимът, ще остане до присъединяването на
България към еврозоната. Така страната ни ще се превърне в една от малкото по света с толкова дълго действие на
валутния борд.
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Валутният борд беше въведен на 1 юли 1997 г., след като се отмени старият и се прие нов Закон за Българската народна
банка (ЗБНБ). Чрез промените се измени вътрешната структура на централната банка, за да може тя да работи като
паричен съвет. За целта бешe създадено управление „Емисионно”, което фактически е паричният съвет у нас, припомня
investor.bg.
Към края на май 2015 г. покритието на валутния борд е 176,1%, показват актуалните данни на БНБ. Това означава, че
международните валутни резерви покриват точно 176,1% от всички банкноти и монети, които се намират в обращение.
Бюджетът на плюс с 850 млн. лв. за първите шест месеца
Министерството на финансите очаква бюджетът да излезе на плюс с 850 млн. лв. (1% от БВП) за първите шест месеца на
годината. Прогнозата е на база предварителни данни и оценки. Това е най-големият излишък за първо полугодие от 2008
г. насам, посочват от ведомството. И допълват, че за същия период на предходната година бе отчетен дефицит в размер
на 996,4 млн. лв. (1,2% от БВП), което означава, че съпоставено със същия период на предходната година бюджетната
позиция се подобрява с 1,846 млрд. лв. По-високите приходи и помощи са основните фактори за това.
По отчетни данни към края на май излишъкът в бюджета е 1,091 млрд. лв. лв. (1,3% от прогнозния БВП). Той се формира
от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 561,6 млн. лв. и излишък по
европейските средства в размер на 529,5 млн. лева. В сравнение със същия месец на миналата година, когато бе отчетен
888 млн. лв. дефицит, бюджетната позиция се е подобрила с 2,4 процентни пункта. Подобрението се дължи основно на
ръст при данъчните постъпления и помощите, докато разходите остават номинално близки до отчетените за същия
период на 2014 година.
√ Украйна спря да купува руски газ
Доставките за Европа не са застрашени, успокояват от Брюксел
Еврокомисарят за енергийния съюз Марош Шефчович постави под съмнение нуждата от нови руски газопроводи към ЕС.
Украйна няма да внася предплата за бъдещите доставки на руски природен газ до съгласуване на условията и от вчера
прекрати закупуването на синьо гориво „Газпром”, обяви вчера Киев.
Русия обяви отстъпка от цената на газа за Украйна за периода юли-септември в размер на 40 долара за 1000 кубични
метра през третото тримесечие на 2015 г.. Така за бившата съветска република синьото гориво струва 247,18 долара,
колкото през предходното тримесечие.
Държавната компания „Укртрансгаз” съобщи, че вчера Украйна е преустановила вноса през Унгария. Импортира се газ
само от Словакия, като първата заявка е за внос на 13,6 млн. куб. м.
От своя страна вчера Москва обяви за прекратяването на доставките за Украйна, защото няма предплащане на
количествата за юли. „Газпром” няма да доставя газ на Украйна - каквато и да е цената - без предплата”, заявява в
комюнике ръководителят на компанията Алексей Милер. Преносът на газ през територията на Украйна за европейските
клиенти на „Газпром” ще продължава в пълен обем съгласно договорните условия, уточни компанията.
„Доставките на руски газ за Европа няма да бъдат застрашени през зимния сезон заради газовия спор между Киев и
Москва, възникнал във вторник на неуспешните преговори във Виена”, заяви вчера европейският комисар за енергийния
съюз Марош Шефчович, цитиран от АФП. „Сегашните резерви на Украйна могат да бъдат допълнени с внос от други
доставчици освен руската компания „Газпром”. Има ясен ангажимент от украинска и руска страна транзитът към Европа
да продължи без прекъсване”, изтъкна Шефчович. Според него през второто тримесечие на годината Украйна е получила
от Русия 1,8 млрд. куб. м газ.
„Европейският съюз използва сега само 60% от мощностите на руската инфраструктура за доставка на газ и трябва
внимателно да се пресметне трябват ли нови газопроводи от рода на „Северен поток-2” и „Турски поток”, заяви още
европейският комисар за енергийния съюз Марош Шефчович, цитиран от ТАСС.
Вестник Стандарт
√ Връзват с НАП цистерните с над 1000 литра гориво
Дават на бизнеса срок до 30 юли да изпълни новите изисквания
Нови по-строги правила за контрол на ведомствените бензиностанции вече са в сила, след като на 30 юни в Държавен
вестник са обнародвани промените в наредбата за отчитане на продажбите с фискални устройства, съобщиха от
Министерството на финансите. Лицата, които зареждат течни горива за собствени нужди от стационарни подземни
резервоари или неподвижно прикрепени към земята резервоари с вместимост над 1000 литра, трябва да регистрират и
отчитат зареждането чрез електронни системи с фискална памет (ЕСФП), пише в наредбата. А данните трябва да се
предават дистанционно на НАП. За тези лица има преходен период, за да приведат дейността си в съответствие с новите
изисквания на наредбата до 31 август 2015 г. Най-често това са фермери или транспортни фирми, които зареждат с
гориво собствените си селскостопански машини или камиони.
Лицата, които зареждат течни горива за собствени нужди от подвижни резервоари (мобилни автоцистерни), или
зареждат съоръжения и инсталации за производство или отопление, ще подават данни в НАП чрез електронен документ
за доставка на получените количества горива. Тези правила за изпращане на данни до НАП ще важат и за лицата, които
зареждат течни горива за собствени нужди от съдове с обща вместимост до 1000 литра, ако общото заредено количество
гориво за календарната година не превишава 2000 литра.
Въвежда се и промяна, съгласно която като задължителен реквизит на касовата бележка ще се изписва номер и дата на
фактурата, но само когато се извършва плащане по доставка с непрекъснато изпълнение, за която има издадена фактура.
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Целта е да се знае точно за коя фактура е извършено плащането. Предвиден е преходен период от един месец от деня на
обнародване на наредбата - до 30 юли 2015 г., в който трябва да се изпълнят изискванията на наредбата.
Вестник Сега
√ Новият дълг през 2015 г. може да се окаже по-малък от планираното
Засега изпълнението на бюджета върви добре - има излишък от 1 млрд., а фискалният резерв е почти 11 млрд. лв.
България може да се размине с част от планирания нов дълг за 2015 г. Данните за изпълнението на бюджета към края на
май показват, че при липса на лоши изненади финансовото министерство ще може да покрие предстоящите падежи по
стар дълг и заложения в бюджета дефицит, без да се налага да пуска повече емисии на държавни ценни книжа на
вътрешния пазар. Ако МФ се откаже от бъдещи аукциони, новият вътрешен дълг ще бъде с около 650 млн. лв. по-нисък
от заложеното. Това показва анализът на данните за изпълнението на бюджета, нивото на дълга и на фискалния резерв.
И през май новините за изпълнението на бюджета са добри. В края на месеца в хазната има излишък от 1.09 млрд. лв.
при отчетен дефицит от 888.6 млн. лв. за същия период на миналата година. Голяма част от реализирания през тази
година плюс - 529.5 млн. лв., идва от еврофондовете и възстановените солидни суми от ЕС за плащания, направени през
миналата година. По националния бюджет е натрупан излишък от 561.6 млн. лв. Принос за него има доброто изпълнение
по всички съставни бюджети - на държавата, на общините, на социалноосигурителните фондове, на университетите. От
данъци за първите 5 месеца по държавния бюджет са събрани 7.1 млрд. лв. - с 551.6 млн. повече спрямо събраното към
май 2014 г. Според прогнозните данни на МФ по консолидираната фискална програма ще бъде реализиран излишък и
през юни. Към средата на годината МФ очаква салдото да бъде плюс от 850 млн. лв.
На фона на отчетеното положително салдо по бюджета към края на май размерът на фискалния резерв е 10.973 млрд.
лв. (без бъдещите вземания от ЕС, които възлизат на 160.3 млн. лв. и също се добавят в резерва). Високото му ниво се
дължи на две основни причини - взетия дълг на международните пазари през март (3.1 млрд. евро, от които 1.5 млн.
евро бяха използвани веднага за покриване на мостови заем заради кризата в КТБ) и платените ударно от ЕК през март и
април близо 2 млрд. лв. С такова ниво на фискалния резерв финансовото министерство ще може спокойно да поеме
предстоящите плащания през годината за покриване на падежи на стар дълг и заложения в бюджета дефицит.
До края на годината предстоят падежи в размер на близо 2 млрд. лв., а заложеният в бюджета дефицит е в размер на 2.5
млрд. лв. и се очаква да се окаже по-нисък. Сметките показват, че хазната ще успее да се справи с тези плащания, без да
е необходимо да се организират нови търгове на държавни ценни книжа и без риск да се падне под минимума за
фискалния резерв към края на годината от 4.5 млрд. лв. "На фона на тези отчетени нива финансовото министерство няма
да се нуждае от допълнителни емисии на вътрешния пазар", коментира и финансистът от "Отворено общество" Георги
Ангелов.
Ако финансовото министерство преразгледа политиката си за емитиране на дълг на вътрешния пазар и не пуска повече
емисии на ДЦК до края на годината, предвиденият нов вътрешен дълг за т.г. ще се окаже под планираното. МФ обяви, че
през 2015 г. възнамерява да поеме на вътрешния пазар нов дълг в размер на 0.95 млрд. лв. До края на май са емитирани
държавни ценни книжа за 300 млн. лв., като МФ вече отмени планираните търгове за юни. Извън тази сума са емитирани
и краткосрочни книжа с падеж през юли и обем от 200 млн. лв., които не следва да се включват в нивото на новопоетия
дълг.

√ Пенсионната реформа ще бъде гласувана в пленарна зала
На днешното пленарно заседание ще бъдат гласувани промените в Кодекса за социално осигуряване на първо четене.
Пенсионната реформа е ключова за вицепремиера и социален министър Ивайло Калфин, като припомняме, че вчера на
председателски съвет премиерът Бойко Борисов е призовал депутатите от парламентарните групи да я подкрепят. Освен
предвиденото плавно увеличение на възрастта за пенсиониране на мъжете и жените до достигане на 65 години и за
двата пола към 2037 година за трета категория труд, стажът за пенсия също ще се покачва с по два месеца годишно до
достигането на 40 години за мъжете и 37 години за жените към 2027 г. Пенсионната промяна засяга възрастта за
пенсиониране и на служителите от сектор „Сигурност”, които протестират срещу това да се пенсионират при навършване
на 52 години и 10 месеца. Има и промени, които целят усъвършенстване на тристълбовия пенсионен модел като се
доизграждат промените, приети от 1 януари 2015 година, за свободен избор на лицата, родени след 31 декември 1959
година, да се осигуряват задължително за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд или само за пожизнена
пенсия в държавното обществено осигуряване. И от другите парламентарни групи има внесени промени за промяна в
КСО, които ще бъдат обсъдени в пленарна зала.
Investor.bg
√ Муравей Радев: Кризата в Гърция тепърва ще се задълбочава
Най-голямата грешка на Ципрас ще е Гърция да излезе от еврозоната, смята бившият финансов министър
Ситуацията в Гърция тепърва ще се влошава - „да“ на исканията на кредиторите ще означава само по-леко преминаване
през катастрофа, прогнозира в ефира на „Нова телевизия“ бившият финансов министър Муравей Радев.
„Ако в неделя хората кажат „да” на споразумение с ЕС, Ципрас си взима шапката и си отива, спасява се политически и
оставя на някой друг да сърба попарата, която той е надробил. Това е лекият вариант за Гърция“, каза той. Според
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икономиста при това положение ще започнат необходимите структурни реформи в южната ни съседка. Това ще изисква
„затягане на колана“ и разумна държавна политика. Пример в това отношение е Ирландия.
Вариантът с отхвърляне на предложението на ЕС и останалите кредитори обаче е още по-тежък.
На първо време банковата ваканция ще продължи, каза той и допълни, че банките едва ли ще отворят в понеделник,
какъвто и да е изходът от референдума. По думите му населението държи в банките 130 млрд. евро в депозити и в
първите дни ще има сериозно теглене на спестявания, причинено от несигурността.
Дълго затворени банки, което може да се случи, ако гърците отхвърлят предложенията на кредиторите, пък ще окаже
влияние и върху бизнеса, защото неговите пари също са в тази банкова система и това означава фалит на много
предприятия. Населението и бизнесът няма да плащат данъци и оттам ще фалира и целият публичен сектор, очаква
Радев.
Така финансовата криза ще прерасне в икономическа, а оттам в социална и политическа, прогнозира икономистът.
За него най-голямата грешка на гръцкото правителство ще бъде Гърция сама да излязе от еврозоната, което може да се
случи, защото страната се нуждае от средства, а като част от валутния съюз Гърция няма да може да печата пари без
разрешение от ЕЦБ.
Радев посочи, че управляващите южната ни съседка са дошли на власт с популистки обещания, които могат да бъдат
изпълнени само при сериозен външен приток на пари, но с отказа да се подпише споразумение този източник на
средства вече липсва.
√ Ципрас: Кредиторите са злонамерени, изнудването трябва да спре
Премиерът призова гърците да гласуват с "не" на референдума
Гръцкият премиер Алексис Ципрас заяви в телевизионно обръщение към нацията, че референдумът в неделя ще се
състои.
В началото на словото си той изказа благодарност към нацията. "Скъпи гърци, благодаря ви, че оставате толкова
спокойни и мирни". Същевременно Ципрас призова гърците да гласуват с "не", за "по-добро" споразумение, предава
Bloomberg.
"Не" значи социално справедливо решение", подчерта гръцкият министър-председател. По думите му "не е вот не за
напускане на Европа, а за завръщане към европейските ценности".
„Който гласува на референдума с „да“, ще стане съучастник. Наистина Гърция трябва да осъществи реформи, но те
трябва да се направят от самата Гърция. Референдумът в неделя няма нищо общо с еврото и с членството в ЕС“, заяви
Ципрас. "Който твърди противното, лъже".
За пореден път Ципрас обвини кредиторите в изнудване. Според него кредиторите са „злонамерени и искат да си
отмъстят". По думите му именно кредиторите са предизвикали затварянето на гръцките банки като реакция на
обявяването на референдума. „След като видяха, че не могат да ни пресират, се опитват да пресират всеки обикновен
гражданин“. По думите му това е „неприемливо за една еврозона на солидарността и взаимното уважение".
В обръщението към нацията премиерът каза още, че ако гръцкото правителство получи положителен отговор от
кредиторите на предложенията си, то ще реагира незабавно.
Премиерът увери, че пенсиите и заплатите са сигурни и че банковите депозити на гражданите няма да бъдат загубени.
"Уверявам ви, че тази ситуация е временна", твърди премиерът. Същевременно той гарантира и демократично решение,
но същевременно предупреди, че Гърция трябва да каже "не на рецептите, които разбиват Европа, за да получим подобро предложение за споразумение".
√ Москов: Ще дойде време и за приватизацията на болници
Ще бъдат прекратени политическите назначения на директори на болници, категоричен бе здравният министърът
Ще дойде време и за приватизацията на болници, каза здравният министър Петър Москов в ефира на bTV, като обясни,
че вчера е поел ангажимент пред премиера да изтегли този текст от Закона за лечебните заведения, но не защото не е
убеден, че това е правилният път, а защото няма обществено и политическо съгласие.
По думите му текстът ще бъде оттеглен заради липсата на подкрепа и в името на по-важните промени, свързани с
болниците. Важните неща в закона са приемането на здравната карта и последващата акредитация на лечебните
заведения, уточни министърът.
"На отпадането на 67-те болници от забранителния списък за приватизация ще му дойде времето", коментира той и
обясни, че на това трябва да се гледа не като на задължение, а като на възможност.
Той даде пример с общинските болници, за които и в момента приватизацията е разрешена. Тя се случила обаче само с
болницата в Панагюрище, която е с частен собственик, който е инвестирал 52 млн. лв. и ще я превърне в модерна
болница. Тази сума е равна на сбора на средствата за капиталови разходи в бюджетите на три министерства.
"Ако трябва ние да ги инвестираме тези пари, значи това да стане за сметка на други социални разходи", обясни той.
Когато се появи стратегически инвеститор, къде е проблемът, попита Москов. Но повтори, че няма общо съгласие и
затова оттегля текстът.
Относно уволненията на болнични директори министърът отговори, че е отстранил проф. Димитър Димитров като
директор на болница "Света Анна“, защото въпреки решение на Управителния съвет на болницата той е оставил близо 7
млн. лв. във фалиралата КТБ. Здравният министър обяви, че ще подаде сигнал в прокуратурата срещу проф. Димитров.
За освобождаването на директора на болница „Св. Иван Рилски” д-р Дечо Дечев Москов обясни, че е бил отстранен
заради обществени поръчки. Москов даде пример с новото ръководство на лечебното заведение, което спряло поръчка
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за апаратура за 700 хил. лв. и е осигурило същата апаратура като дарение, поръчало е и храна за болните за 200 хил. лв.
по-малко.
Назначенията на директори на болници оттук нататък няма да бъдат политически, каквито са били досега, категоричен
бе Москов. „Оттук нататък подобни изстъпления няма да има и държавата ще се върне на мястото си“, закани се Петър
Москов.
Той отново повтори, че целта на реформата е здравеопазването да се хуманизира. „Сега всички доплащат – и бедни, и
богати, а в бъдеще лечението на социално значимите заболявания ще е 100% безплатно“, повтори здравният министър.
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