Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Kmeta.bg
√ Трима министри във Варна
Калфин, Москов и Лукарски заминават за морската столица
Трима министри ще бъдат на посещение във Варна днес. Ивайло Калфин ще повишава конкурентоспособността, Петър
Москов ще обикаля болници, а Божидар Лукарски ще разговаря с бизнеса. Програмата на здравния министър в морската
столица предвижда посещение на МБАЛ "Св. Анна" още в 8.30 часа сутринта. Час и половина по-късно Москов ще се
срещне с кмета на Варна Иван Портних, а след това министърът ще посети УМБАЛ "Св. Марина".
Министърът на икономиката пък ще вземе участие в конференция на тема "Висококонкурентен реален сектор за
устойчив икономически растеж и заетост", която се организира от Асоциация на индустриалния капитал в България
(АИКБ) и от Групата на работодателите на Европейски икономически и социален съвет. Тя ще се проведе в двореца
"Евксиноград".
Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин ще открие форума, а след това ще се включи
и в двата дискусионни панела. Първият ще е посветен на иновациите и пазарните възможности, а във втория панел
министърът ще се включи в обсъждането на въпроси, свързани с човешките ресурси.
По-късно през деня Божидар Лукарски ще посети предприятие, което успешно е реализирало проект по внедряване на
ново производство в полиграфичния сектор в рамките на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" 2007-2013. Двудневна ще е визитата в морската столица само на Лукарски, който на 7 юли ще
проведе регионална среща с бизнеса в рамките на инициираната от Министерство на икономиката поредица от срещи с
представители на бизнеса в страната. Срещата ще се състои в залата на Областната администрация.
Информационна агенция Фокус
√ Вицепремиерът Ивайло Калфин ще участва в конференция на Европейския икономически и социален комитет и
АИКБ във Варна
София. Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин ще участва в понеделник, 6 юли, в
конференция, посветена на възможностите за повишаване на конкурентоспособността на пазара и новите пазарни
предизвикателства, организирана, съвместно от ръководството на Групата на работодателите на Европейския
икономически и социален съвет и Асоциация на индустриалния капитал в България. Това съобщиха от пресцентъра на
Министерството на труда и социалната политика.
Събитието ще се проведе в дворец Евксиноград, Варна и ще започне в 9:00 часа. Министър Калфин ще открие форума, а
след това ще се включи и в двата дискусионни панела. Първият ще е посветен на иновациите и пазарните възможности.
Във втория панел, който е с начален час 15:00 часа, министърът ще се включи в обсъждането на въпроси, свързани с
човешките ресурси.

Fakti.bg
√ Пътна карта за реформи в енергетиката ще бъдe внесенa в НС
Правителството и работодателските организации ще предложат на КЕВР механизми за запазване на енергийните
цени до 1 януари 2016 г.
Ръководителите на национално представителните работодателски организации (АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ) се срещнаха с
министър-председателя Бойко Борисов във връзка с проблемите в българската енергетика, довели до протести на
фирмите в цялата страна. В срещата участваха председателят на парламентарната Комисия по енергетика Делян Добрев,
министрите Томислав Дончев, Божидар Лукарски, Теменужка Петкова и Владислав Горанов.
По време на срещата бяха обсъдени три основни групи въпроси. Първите бяха свързани с последните предложения за
промени в енергийните цени; Вторите - с общите въпроси на ценообразуването в сектор „Енергетика“, вкл. намаляване
1

на цената на енергията за енергоинтензивните индустрии, облагане на износа на енергия и цената на енергията,
произведена чрез когенерация; и третите с необходимостта от генерални промени в сектор „Енергетика“ с цел
преодоляване на натрупаните деформации и въвеждане на ефективен енергиен пазар, вкл. борсова търговия на енергия.
Участниците в срещата постигнаха споразумение за следното:
1. До 24 юли т. г. в Народното събрание да бъде внесена за обсъждане Пътна карта на реформите в енергетиката,
съпроводена от конкретни предложения за нормативни промени (вкл. в Закона за енергетиката и в Закона за ВЕИ). С
изработването на документа се ангажираха председателят на парламентарната Комисия по енергетика Делян Добрев и
министърът на енергетиката Теменужка Петкова.
2. Да бъдат представени на КЕВР идентифицираните по време на днешната среща възможности за постигане на
икономии в сектор „Енергетика“ и, по-конкретно – в НЕК, които да позволят запазване на енергийните цени (както за
бизнеса, така и за населението) до 1 януари 2016 г.
Национално представителните работодателски организации ползват случая отново да благодарят на хилядите
мениджъри, работници и служители от протестиралите на 26 юни т. г. повече от 1250 предприятия в 76 населени пункта
от страната.
Приемаме резултатите от днешната среща като първи важен резултат от обединените действия на българските
работодатели. Убедени сме, че само единни можем да противодействаме на опитите българските компании да бъдат
системно подлагани на натиск от необосновани промени - не само в сферата на енергийното ценообразуване, но и по
отношение на общата регулаторна среда.
Като представители на онази част от българите, която генерира национален продукт и създава работни места,
потвърждаваме своята непоколебимост в отстояването на нашите позиции и предложения. Уверени сме, че предлагаме
разумни и интелигентни решения, насочени към повишаване на ефективността на енергетиката, а оттам – за постигане на
висок и устойчив икономически растеж.
Запазваме готовността си за ефективен протест, в случай че процесите на реформи в енергетиката бъдат стопирани от
лобистки кръгове, във вреда на енергийните потребители и на икономиката като цяло.
Investor.bg
√ Работодателите искат „разумна приватизация“ на болниците, синдикатите са против
От КНСБ повдигнаха въпроса как ще отпаднат текстовете за приватизация на болниците чисто юридически
Българската стопанска камара е за „разумна приватизация“ на болниците, каза на брифинг Григор Димитров от
организацията. Той коментира, че на практика това е последното, което е останало да се приватизира и е редно да се
направи по най-добрия начин. Той уточни, че официалното становище на камарата ще бъде готово след консултация с
членовете на организацията.
Иван Кокалов от КНСБ заяви, че синдикатът е категорично против отваряне на възможността за раздържавяване на
лечебните заведения. Той напомни, че в началото на мандата си здравният министър Петър Москов дори е заявил, че
големите университетски и областни болници трябва да бъдат извадени от търговския закон, тъй като те са гръбнакът.
Сега се предлага именно гръбнакът на лечебните заведения у нас да бъде счупен, каза той.
Кокалов изрази позицията на синдиката, че от самото начало искането за падане на мораториума е по-скоро насочено
към приватизацията на специализираните болници за рехабилитация. Той напомни, че при предишен кабинет вече е
правен подобен опит за приватизацията на санаториумите през общините, което не се е получило.
Той припомни и че по времето на Илко Семерджиев като здравен министър също е могло спокойно да се приватизират
болници, но никой „не хукна да ги приватизира“, въпреки че беше в началото на демокрацията. И допълни, че никой
няма да приватизира нито „Пирогов”, нито университетските болници, защото едва ли лекарите ще извадят толкова
пари, за да ги купят при желание.
„Още по-малко сега ще се случи тази приватизация, защото ще се наложат и промени в закони – парите от приватизация
отиват в Сребърния фонд, а не както си мислеше министърът – в здравеопазването“, каза Кокалов. По думите му това е
една „ялова идея“. Той се обяви и срещу продажбата на така наречените обособени имоти, собственост на лечебните
заведения, и попита защо трябва да се продават на инвеститори, след като самите болници може да ги използват, така че
да генерират приход от тях.
Логично това предложение отпадна, но сега въпросът е чисто юридически как ще отпадне, защото не може да бъде
изтеглен текст, който е минал на първо четене в парламента, каза Кокалов. Единствената възможност е чрез
Министерския съвет да се изтегли целият закон и да се редактира, или самите депутати да заличат текстовете преди
второ четене. Но ние нямаме гаранция, че това ще се случи и затова категорично заявихме позиция против
приватизацията на болници, която Москов предлага, допълни той.
КТ Подкрепа предложи изцяло да бъде изтеглен законопроектът на Закона за лечебните заведения, да бъде обсъден
отново в Националния съвет за тристранно сътрудничество и след това да бъде внесен в нов вид.
По време на обсъждането в тристранния съвет от АИКБ заявиха, че са против приватизацията на структуроопределящите
болници и за раздържавяването на другите, но при определени условия.
Заместник-министърът на здравеопазването Ваньо Шарков уточни, че ресорното министерство оттегля текстовете за
приватизация на болниците от Закона за лечебните заведения, защото вече е поет ангажимент пред премиера по
въпроса. Припомняме, че здравният министър Петър Москов се ангажира да оттегли предложението си за
раздържавяване на болници от забранителния списък, които са общо 67. По-късно заяви, че и на приватизацията ще й
дойде времето.
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Dnes.bg
√ В Тристранката май са "за" само за здравната карта. НСТС не подкрепи промените, предлагани от Москов
Внесеният от кабинета проектозакон за промени на Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) не получи единодушна
подкрепа от социалните партньори в Националния съвет за тристранно сътрудничество въпреки заявката, че текстовете
за приватизация на болници ще отпаднат.
Най-важните текстове от проектозакона са свързани със създаването на Национална здравна карта, обединяване на
болници чрез създаване на консорциуми и въвеждане на задължителна акредитация за всички лечебни заведения.
Социалните партньори се обединиха около подкрепа за предлаганата нова Национална здравна карта с някои малки
забележки, категорично възразиха срещу приватизацията на болници, не подкрепиха и възможността с публичен ресурс
болниците да формират печалба, възразиха и срещу занижаването на критериите за заемането на длъжността директор
на болница.
Вицепремиерът Ивайло Калфин призова предлаганите реформи първо да минават през тристранката, а след това през
ресорната комисия и парламента, тъй като по думите му сега е безкрайно късно.
От Българската стопанска камара (БСК) заявиха подкрепа единствено за националната здравна карта, подкрепиха и
предлаганите мерки за ограничаване на разходите за лекарства, както и за атестацията на лечебните заведения. Според
БСК обаче трябва да има по-високи изисквания за длъжността директор на болница, защото сега заложеното изискване
само за магистърска степен без здравен мениджмънт не е достатъчно.
От БСК заявиха още, че настояват ясно да се каже в закона за какво точно ще се използват парите от
здравноосигурителни плащания, да има ясни правила за използването на парите от НЗОК, както и засилване на
контролните функции на Касата. От Камарата поискаха залагане на рестрикции и санкции за болниците, които нарушават
бюджетната дисциплина. От Камарата са и против това болниците да формират печалба от публичния ресурс, с който
разполагат.
От КНСБ отбелязаха, че няма общонационален консенсус по предлаганите промени в ЗЛЗ и разкритикуваха отсъствието
на здравния министър на заседанието. Според Иван Кокалов от синдиката законът не въвежда механизми за източване
на Здравната каса, сбъркан е начинът на финансиране, няма и ясна дефиниция за пакета за интегрираните здравни
грижи, който се предлага.
От КНСБ също смятат, че обсъждането на броя на болничните легла трябва да се прави от национална комисия, в която
да участват и социалните партньори, но принципно подкрепят инициативата за здравна карта. Кокалов също подчерта, че
трябва да няма възможност с публичен ресурс да се формира печалба от болниците.
Към тази позиция се присъединиха и от Асоциацията на индустриалния капитал. Според тях ще продължи
нерационалното разходване на средства от Касата. АИКБ е против стремежа за свръхрегулиране на дейностите, има
възражения и за квалификацията на болничните директори, но подкрепя Националната здравна карта. Относно
приватизацията Асоциацията смята, че структуроопределящи болници не трябва да се приватизират, а за всички
останали да се разреши при определени условия.
От КТ "Подкрепа" упрекнаха, че много се бърза с предлаганите реформи и те не са получили необходимото съгласие.
Синдикатът поиска да се прецизират текстовете за сключване на договори с Касата от консорциуми. Не е редно с
публичен ресурс да се формира печалба, заявиха още от синдиката.
От КРИБ принципно подкрепиха предлагания законопроект, като направиха забележката, че искат в консорциумите да не
се включват болници с ниска акредитационна оценка.
Заместник-здравният министър Ваньо Шарков, който защити предлаганите промени, коментира, че не е важен текстът с
изискването за ценз на болничен директор, важно било да е магистър, а здравният мениджмънт не е важно като
специализация, заяви той.
Пред журналисти Шарков коментира, че текстовете за приватизацията на болници ще отпаднат до второ четене. По
думите му законопроектът ще продължи обсъждането си на второ четене, като МЗ ще се съобразят с включването на
социалните партньори в изработването на Националната здравна карта.
Шарков обясни, че всяко намерение за инвестиране в ново лечебно заведение ще преминава през национална комисия
за изработване на картата. Положително или отрицателно становище за разкриване ще се дава на база потребностите на
населението от ново заведение в конкретния район, заболеваемостта на хората и това каква медицинска помощ има
възможност да се оказва.
При отрицателно становище на националната комисия инвестицията ще се смята за ненужна, но инвеститорът ще може
да си построи болница, без да ползва публичен ресурс от Касата. Той изрази лично мнение, че няма нужда от налагане на
забрана за разкриване на нови болници.
По думите на Шарков държавните болници не могат да формират печалба и да разпределят дивиденти и в момента.
Вестник Сега
√ Кабинетът ще задържа цената на тока с такса "продажба"
Управляващите спешно правят промени в закона, с които да се намалят и разходите на НЕК
Кабинетът има намерение да задържи цените на електроенергията на сегашните нива, като обложи всички
производители на ток - частни и държавни - с нова такса. Компаниите ще трябва да внасят 5% от приходите от
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произведения и продаден ток в новосъздаден фонд "Сигурност за енергийната система". Целта е парите в него да отиват
за подпомагане на закъсалата финансово Национална електрическа компания (НЕК). Новата идея на кабинета бе обявена
изненадващо вчера, само седмица след безпрецедентния протест на бизнеса, който спря работа за час.
Така реално дефицитът на НЕК, който се трупа с всеки изминал ден, няма да бъде покриван от фирмите потребители,
каквито бяха досегашните намерения на КЕВР, а от производителите на електроенергия. Компаниите, които ще бъдат
засегнати от новата такса, вчера не пожелаха да коментират идеята.
Създаването на фонда е само част от мерките, около които се обединиха работодателите от БСК, АИКБ, БТПП и КРИБ,
както и от двата синдиката - КНСБ и КТ "Подкрепа". Вчера те се срещнаха с половината от кабинета "Борисов", за да
обсъдят ситуацията в енергетиката. Но макар да подкрепиха мерките, си запазиха правото на ефективни протести, в
случай че лобитата спънат реформата.
Новата такса, която ще се въведе с промени в Закона за енергетиката и Закона за ВЕИ, прилича на въведената и по-късно
отменена от Конституционния съд такса "слънце" за ВЕИ производителите. Преди две години мнозинството в НС наложи
такса от 20% върху приходите на ВЕИ-тата и изчисли, че това ще донесе на хазната 150 млн. лв. годишно. Появи се дори
предложение с нея да бъдат обложени не само производителите на ток от вятър и слънце, но и заводските централи,
когенерациите и тецовете. Вместо това обаче бе наложена още една такса върху зелените централи - "достъп" до
мрежата. Впоследствие тя също бе отменена.
В новия фонд ще влизат и приходите от спестените парникови емисии. "Тази вноска ще се прави от всички
производители, включително държавната енергетика, без разлика от собственост и вид енергия", съобщи ресорният
министър Теменужка Петкова. Изключение ще има само за тока, който се ползва за нуждите на самото предприятие. А
парите ще отиват само на едно място - в НЕК, като целта е така да се покрие дефицитът. Само по тази мярка в
държавното дружество се очаква да влизат около 200 млн. лв. на година.
Икономии за НЕК ще има и от друга новост - енергийният регулатор ще може да намали цените, по които изкупува тока
от ВЕИ, ако те са изградени с европейски пари. Ще се ореже и сегашният лимит на годишно определените часове за
изкупуване на тока от централите, които отново се определят от енергийния регулатор. Отделно от това до края на
годината дружествата под шапката на Българския енергиен холдинг ще трябва да съкратят административните си
разходи с 10%.
Фонд "Сигурност за енергийната система" ще се управлява от седем членове, като сред тях ще има и представители на
самите производители. За да го създаде по-бързо и за да прокара експресно останалите промени, кабинетът ще създаде
наредби и ще промени основните енергийни закони по бърза процедура. Идеята е те да станат факт до края на месеца,
така че енергийният регулатор да ги вземе предвид при изготвянето на новите цени на тока от 1 август.
"Сигурна съм, че с реализирането на тези мерки ще успеем да стабилизираме сектора. Те ще бъдат предоставени на КЕВР
и при оценка тя би могла да ги вземе предвид при определянето на ценовото решение", заяви Теменужка Петкова.
"Най-важното е, че намерихме резерви, за да не се стигне до повишаване на цените на електроенергията нито за бита,
нито за индустрията", обобщи изпълнителният председател на БСК Божидар Данев. Той добави, че до сряда ще станат
ясни и критериите, по които индустрията ще бъде подпомогната в плащането на такса "задължение към обществото",
която дължат всички фирми на свободния пазар. Приходите от нея също отиват в НЕК за покриването на скъпия зелен
ток.
Според председателя на Асоциацията на топлофикационните дружества Илия Николаев предложенията все още "витаят
в пространството". "Нито някой ни е казвал, нито някой ни е питал за такива промени", лаконичен бе снощи той пред в.
"Сега". На едно от последните заседания на енергийния регулатор обаче всички топлофикации се оплакаха от драстично
орязване на признатите пари за ремонти. Таксата изненада и Българската фотоволтаична асоциация, откъдето също
казаха, че никой не е обсъждал предложенията с тях. "Все още се запознаваме с предложенията на правителството", каза
пред в. "Сега" шефката на асоциацията Меглена Русенова.
ПО СПЕШНОСТ
Шефът на енергийната комисия в НС и бивш енергиен министър Делян Добрев обясни, че промените ще бъдат внесени в
парламента още следващата седмица, а идния четвъртък ще минат и през ресорната комисия. "След това ще настояваме
тези промени в Закона за енергетиката и Закона за ВЕИ да бъдат първа точка от дневния ред в сряда", обясни Добрев.
Срокът между първо и второ четене ще бъде съкратен, за да може на 22 юли отново като първа точка депутатите да ги
гласуват на второ четене. Целта е промените да бъдат обнародвани на 24 юли - пет дни преди финалното решение за
цените на КЕВР. "Говорили сме с КЕВР, срокът ги устройва", заяви Добрев в отговор на въпрос ще стигне ли времето.
УПОРСТВО
Часове преди управляващите да обявят новия пакет от мерки за спасяване на енергетиката, шефът на КЕВР Иван Иванов
обяви, че поскъпване на тока все пак ще има. "За битовите абонати е предвидено увеличение на цената на тока с помалко от 2% и това ще стане от 1 август", каза той пред БНТ. Иванов все пак призна, че комисията търси резерви, на
базата на които ще направи новите си разчети за цените от идния месец. Топлоенергията пък поевтиня средно със 7% от
1 юли. Иванов обеща и ново поевтиняване на парното от октомври, непосредствено преди изборите.
Dir.bg
√ Министър Божидар Лукарски ще посети Варна
Министърът на икономиката Божидар Лукарски ще посети Варна, съобщиха от пресцентъра на Министерството на
икономиката.
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На 6 юли Лукарски ще участва в конференция на тема "Висококонкурентен реален сектор за устойчив икономически
растеж и заетост", която се организира от Асоциацията на индустриалния капитал в България и от Групата на
работодателите на Европейския икономически и социален съвет.
Форумът ще започне в 9.00 ч. в двореца "Евксиноград". В 13.30 ч. министърът ще участва в пресконференция.
В 15.00 ч. министър Лукарски ще посети предприятие, което успешно е осъществило проект по внедряване на ново
производство в полиграфичния сектор в рамките на оперативната програма "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" (2007-2013). Предприятието се намира на ул. "Атанас Москов" 14, Западна промишлена зона, на
територията на картонажната фабрика "Чайка".
На 7 юли, от 10.00 ч., в залата на областната администрация във Варна министър Лукарски ще проведе регионална среща
с бизнеса, а от 11.00 ч. ще даде брифинг.

Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник 24 часа
√ Проф. Константинов вижда Гърция като заплаха за ЕС, НАТО и света
„Гърция може да спре света, може да спре НАТО и ЕС”. Това заяви проф. Михаил Константинов пред Нова телевизия.
„Гърците имат 25% спад на икономиката, така че нищо добро не ги очаква. И според мен ще се стигне до смяна на
правителството. Смятам, че ще се стигне до споразумение, но просто трябва да се направят компромиси от всички”,
отбеляза от своя страна журналистът и главен редактор на вестник „168 часа” Слави Ангелов.
Професор Константинов заяви още, че Гърция може да се възползва от своя глас, за да блокира всякакви решения и така
„да спре света”. Той сравни снощното сиртаки в Атина с последната сцена от филма „Зорбас Гърка” и сиртакито на
едноименния герой, след като въжената линия се срива.
Иначе проблемът не е Гърция, проблемът е инфлационният балон, който се натрупа в цял свят. В нетно отношение
дългът на Великобритания и Франция е по-голям, американците всяка година печатат 3 трилиона финансови боклуци –
без обезпечение, заяви проф. Михаил Константинов.
Не очаквам сега след наглото държание на Алексис Ципрас и Янис Варуфакис с епитети като „терористи” да има
благосклонен отговор от Европа. Вчера (5 юли) бившият белгийски премиер Ги Верховщад заяви, че само в песните има
„money for nothing”. През 2010 година стана ясно, че Гърция е лъгала за дефицита си – не е бил 1-2%. Затова и съм „за”
фалит на Гърция, защото и кредиторите трябва да си понесат отговорността, посочи от своя страна Владимир Каролев. И
добави, че средната лихва на гръцкия външен дълг е 2,5% - по-ниско ниво от Испания.
Той е убеден, че южната ни съседка не може да събори ЕС и че до споразумение ще се стигне след новите преговори. Но
тогава Ципрас ще трябва да започне реформи и „същите тия, които танцуват сиртаки, ще скочат срещу него”.
Според Каролев предсрочните избори в Гърция са неизбежни. Тезата му подкрепи и проф. Михаил Константинов.
√ Финансовият министър на Гърция Варуфакис подаде оставка
Финансовият министър на Гърция Янис Варуфакис обяви, че подава оставка в изненадващо изявление, часове, след като
правителството постигна огромна победа на референдума, на който гражданите отхвърлиха спасителните мерки на
кредиторите, предава АФП.
"Скоро след обявяването на резултатите от референдума, бях наясно с определени предпочитания на някои участници на
Еврогрупата и някои "партньори " за моето..."отсъствие " от заседанията. Министър председателят преценени, че това ще
е потенциално полезно за постигането на споразумение. Поради тази причина аз напускам Министерството на
финансите днес ", заяви Варуфакис, който често е в конфликт с кредитори в преговорите през последните месеци. Той
обясни причините за решението си в в блога си, след като обяви новината в своя Туитър.
√ БНБ подготви гръцките банки у нас за кризата в Гърция, стабилни са
БНБ е взела мерки кризата в южната ни съседка да не се отрази по никакъв начин на банките у нас, които имат гръцки
собственици. От идването на СИРИЗА на власт през февруари 2015 г. централната банка е натиснала трезорите с гръцко
участие да внесат целия си капитал по сметки в България, съобщи Георги Ангелов, главен икономист на "Отворено
общество", в интервю за "Стандарт".
"От отчетите на банковата система се вижда как ликвидността и парите в брой на банките с гръцки собственици са се
увеличили двойно за три месеца от февруари насам. Банките, регистрирани по български закони, нямат активи в Гърция,
не дължат пари на централите майки", обясни Ангелов.
Парите в банките с гръцки собственици са защитени от българските закони, посочват експертите. Те са регистрирани по
нашето законодателство и са под същите регулации като всички останали трезори в страната. Притеснението на
клиентите на т. нар. гръцки банки, че може техните собственици да изтеглят парите от тях, няма как да се случи, защото
от 2012 г. централната банка следи всекидневно паричните потоци от и към тях.
Пак оттогава висшите банкери започнаха да натискат кредитните институции да се освобождават първо от по-рисковите
ценни книжа, предимно облигации, издадени от южната ни съседка. Последният поход срещу токсичните гръцки книжа
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беше предприет в началото на годината, когато БНБ накара банките да продадат всичко, което беше останало. Същото
направи и Комисията за финансов надзор за другите финансови дружества в България.
От 2009 г. до 2012 г., когато беше първият силен порив на гръцката буря, Обединена българска банка (ОББ) намали
четири пъти задълженията си към банката майка - Националната банка на Гърция. За същия период друг голям гръцки
трезор - банка "Пиреос", плати 500 млн. лв. на собствениците си в Атина. Така гръцките трезори предвидливо откупиха
свободата си още преди години, напомня "Стандарт".
Що се отнася до слуховете, че гръцки граждани масово откриват сметки в четирите гръцки трезора у нас, а и в други
банки, повечето от банковите шефове отрекоха да има такова нещо. "Няма драстично повишаване на сметките на
физически лица в Пощенска банка", каза Петя Димитрова, главен изпълнителен директор на банката, която вече дори не
е с гръцки собственици. Според Стилиян Вътев, шеф на ОББ, бум на сметки на гърци е имало през 2012 г., докато сега не
може да се говори за ръст. На когото са му трябвали такива сметки заради търговски разплащания, отдавна си е открил,
каза Вътев.
√ Еврокомисарят по земеделие идва у нас
Еврокомисарят по земеделие Фил Хоуган пристига за първи път на официално посещение в България. Той ще бъде у нас
на 10 юли, съобщиха източници от представителството на ЕК в София.
По време на визитата си Хоуган ще има срещи с премиера Бойко Борисов и министърката на земеделието Десислава
Танева. На тях ще се обсъждат мерки за подкрепа на млечния сектор след отпадането на квотите.
Вероятно ще се разговаря и за удължаване на срока за плащане по Програмата за развитие на селските райони. България
вече поиска това да е възможно до юли 2016 г., но Брюксел отказа.
Хоган щял да разгледа и предприятия, изградени с европари, и да се срещне с фермери.
√ Менда Стоянова: До края на юли трябва да имаме нов гуверньор на БНБ
Очаква се до края на юли да имаме избран гуверньор на БНБ. Това заяви пред Фокус Менда Стоянова, председател на
Комисията по бюджет и финанси в НС.
Процедурата за избор на управител на БНБ върви, каза Стоянова. Има четири кандидатури и няма повече възможност за
издигане на нови, тъй като срокът изтече отдавна, добави тя.
На 9 юли в Бюджетна комисия ще има изслушване на тези четирима кандидати, уточни Стоянова. Това е обявено
официално на сайта. След изслушването им в бюджетна комисия трябва да се проведе гласуване в пленарна зала. „Ние
предвиждаме това гласуване да стане последващата седмица, след изслушването в зала. Така че, надяваме се до края на
юли да имаме избран гуверньор”, каза Менда Стоянова.
√ Менда Стоянова: Бизнесът ще бъде засегнат от кризата в Гърция заради вноса и износа
Българският бизнес, който има взаимоотношения с гръцки фирми, най-вече износ и внос, сигурно ще бъде засегнат от
кризата. Това пред „Фокус” председателят на Комисията по бюджет и финанси в НС Менда Стоянова.
Сериозен сигнал за това е приемането на правила за облагане на целия внос в Гърция с данък от 26 % преди около
месец, посочи Стоянова. Българското правителство започна борба срещу това и тези правила може би ще отпаднат,
добави тя. „Така е записано в предложението на гръцкото правителство за сключване на споразумение”, добави
Стоянова. Благодарение на това, този бизнес вече е успял да преструктурира плащанията и взаимоотношенията си с
гръцките партньори. Това дава надежда той да не бъде засегнат силно. По думите на Менда Стоянова обаче, при всички
случаи стокообменът с Гърция ще претърпи някакви сътресения.
Вестник Труд
√ Икономисти: Пенсионната реформа увеличава дефицита в НОИ
Промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО) или т.нар. пенсионна реформа ще намалят дефицита на
държавното обществено осигуряване само краткосрочно, но в дългосрочен план балансът на Националния осигурителен
институт (НОИ) ще се влошава. Това предупреждава икономистът Десислава Николова от Института за пазарна
икономика.
Николова припомня, че измененията ще оказват влияние на пенсионната система до 2037 г. Тогава обаче дефицитът в
държавното обществено осигуряване ще достигне 1,2% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната. Без промените
той ще е по-малък - около 1,1 на сто. Според Николова проблемът е, че се приемат мерки, които ще увеличат разходите
на пенсионната система. Например такава е отпадането на тавана на пенсиите от 2019 г.
Вестник Преса
√ Симеон Дянков: Искров бе преизбран за управител на БНБ под натиск
Кризата с КТБ е изцяло грешка на Искров, тъй като той е имал задачата да пази банковата стабилност, смята бившият
финансов министър
Иван Искров преизбран на поста си като управител на БНБ под натиск, но не от Европа. Това разкри пред bTV бившият
финансов министър Симеон Дянков.
„До последния ден, в който вървеше този дебат, друг човек беше предложен и трябваше да се гласува за гуверньор.
Калин Христов беше кандидатът и от наша страна, и от ръководството на ГЕРБ”, каза Дянков.
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Христов обаче не е назначен, тъй като по думите на бившия министър в парламента са станали промени. „Една
сравнително значима фигура в парламента, извън правителството, успя да направи тази промяна в последния момент”,
посочи само Дянков, без да казва имена.
Според него кризата с КТБ е изцяло грешка на Иван Искров, тъй като той е имал задачата да пази банковата стабилност.
През 2009 г. активите на КТБ растат, но в първите две тримесечия, когато все още на власт беше правителството на Сергей
Станишев, каза още Дянков.
Дянков отчете като своя грешка като финансов министър, че е говорил доста, а за успех посочи финансовата дисциплина.
С Бойко Борисов спорехме за много неща, виждахме се сутрин рано и вечер късно, спорихме главно за бюджет и кога да
влезем в еврозоната, отбеляза още Дянков.
Сега двамата се чували рядко. „Гледам да не го притеснявам, Видяхме се в края на февруари, когато ми излезе първата
книга, и говорихме дълго за Гърция”, заяви още Симеон Дянков.
По темата за кризата с Гърция бившият финансов министър е на мнение, че нищо не се променя от референдума, който
се проведе вчера, освен че позициите са доста по-изострени.
Ципрас беше обещал, че до два дни ще отворят банките и ще има споразумение, която няма да стане, сигурен е Дянков.
Според него нито Атина, нито Брюксел искат Гърция да излезе от еврозоната.
Той прогнозира, че на някакъв етап със сигурност ще има опрощаване на дълговете на Гърция – може би след година или
две.
30 години гърците са живели над възможностите си, в дълг. За една или две години няма как едно правителство да
свърши всичко занапред, подчерта Дянков.
Не мисля, че тази година поне ще видим вълна от българи, които се връщат от Гърция, всички ще изчакат, смята още
Дянков.
√ 800 млн. лв. нисколихвени кредити за малкия бизнес
Парите ще са достъпни през втория програмен период на ЕС (2014-2020 г.)
Малките и средните фирми в България ще получат достъп до 800 млн. лв. нисколихвени кредити през втория програмен
период на Европейския съюз (2014-2020 г.). Това предвижда новата оперативна програма на ЕС „Инициатива за малките
и средните предприятия“.
Бюджетът е 102 млн. евро, които няма да бъдат раздавани като грантове, а ще бъдат използвани за гарантиране на
заеми от кредитните институции партньори. Така ефектът ще се умножи и се очаква да бъдат раздадени кредити в общ
размер 408 млн. евро (798 млн. лв.). Засега се преговаря с няколко банки партньори - Уникредит Булбанк, СИБанк,
Райфайзенбанк, Прокредит банк, ОББ, ПИБ, СЖ Експресбанк и „Алианц“.
През миналия период подобна гаранционна схема имаше по инициативата „Джереми“. С 61,4 млн. евро ресурси от ЕС
над 4000 малки и средни фирми получиха заеми за над 300 млн. евро.
√ От 1 януари: Минималната заплата става 420 лв.
Тръгват преговорите за осигурителните прагове за 2016 г.
От 1 януари 2016 г. минималната заплата ще бъде 420 лв. според одобрената от правителството средносрочна бюджетна
прогноза за периода 2016-2018 г.
Това ще бъде и минималната сума, върху която ще се правят осигуровките на работещите българи догодина. Това стана
ясно при определянето на правилата за договарянето на минималните осигурителни прагове за следващата година.
Стартът им ще бъде тази седмица.
Всяка година бизнесът и синдикатите договарят тези минимуми по основните икономически дейности и групи професии
с изключение на бюджетния сектор. Идеята е така да се противодейства на сивата икономика.
При преговорите те трябва да се съобразяват с основните макроикономически показатели за догодина. Очакваната
средногодишна инфлация е 1,8%, ръстът на БВП - 1,7%. Заложеният средногодишен валутен курс долар към евро е 1,10:1.
За 2015 г. минималните осигурителни прагове бяха повишени средно с 4% спрямо 2014 г. Работодателите и профсъюзите
успяха да постигнат договореност за увеличаването им в 42 икономически дейности, в които работят 987 000 души, или
близо половината от всички. За останалите 43, където не се стигна до споразумения, повишението беше разпростряно
административно.
Таблицата на всички прагове за 2016 г. трябва да бъде готова до 3 септември. Документът върви в пакет с бюджета на
Държавното обществено осигуряване, тъй като от него зависят допълнителните приходи от вноски. За 2015 г. те бяха над
35 млн. лв.
√ Ивайло Калфин: Пенсионните промени гарантират увеличение на новите пенсии
Според социалния министър новият пенсионен модел ще работи поне 25 години
Приетите промени на първо четене в пенсионната система ще гарантират увеличение на новите пенсии, като за тази цел
ще се генерират над 1 милиард лева, който ще се използва за повишаване на най-ниските пенсии, каза вицепремиерът и
социален министър Ивайло Калфин по БНР.
Той е категоричен, че сегашният пенсионен модел не работи:
"Сегашната система, в сегашния си вид, са пагубни въобще за пенсионната система в страната. Желанието тя да се
промени беше този двигател, който доведе до общо решение."
Според социалния министър новият пенсионен модел ще работи поне 25 години:
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"Няма смисъл да обещаваме чудеса. Това, което казах, с увеличаването на пенсиите, е заложено във формулата, така че,
то е гарантирано. Пенсионната система подлежи на политическите промени в бъдеще. Искрено се надявам, че особено с
тези промени, които правим - за мъжете с по 1 месец годишно се вдига изискването за възрастта за пенсия, просто няма
смисъл някой да се упражнява и да го прави на политически проблем. Поне в следващите 20-25 години мисля, че този
модел би могъл да работи спокойно".
Пенсионният пакет, който предлага кабинетът на служителите в МВР е много по-добър от досегашния. Това увери
вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин.
Ивайло Калфин настоя правителството да направи собствен анализ на въздействието върху икономиката на евентуалното
споразумение за свободна търговия между ЕС и САЩ. Нерешен остава въпросът в сферата на социалната политика, каза
Калфин.
Според социалния министър страната ни все още е далече от евентуално влизане в Еврозоната и с това не трябва да се
спекулира от политиците. Той коментира и кризата в Гърция, като заяви, че ако страната излезе от Евросъюза, навлиза в
неизвестността.
√ В края на месеца КЕВР трябва да излезе с новите цени на тока
Създаването на специален фонд, балансиращ цените в енергетиката, е първа стъпка към либерализацията на
пазара, заяви енергийният министър
Създаването на специален фонд, който да балансира цените в енергетиката и в който вноски ще правят всички
производители на ток, представлява първа стъпка към либерализацията на пазара. Така енергийният министър
Теменужка Петкова коментира по БНР на появилите се опасения, че събирането на средства в него ще ощети държавната
енергетика.
Фондът беше една от законодателните промени, за които преди дни се споразумяха държавата, бизнесът и синдикатите.
Според плана, промените трябва да бъдат факт до 24-и юли.
"Правителството работи в тази посока. Тези мерки, които предлагаме, ние сме ги обсъждали дълго време. Не бих казала,
че това е резултат, който ние сме постигнали от една – две срещи или че това е резултат, постигнат от някакъв натиск .
Това са целенасочените стъпки на правителството, тава е нашата идея за реформи в този сектор.
Смятам, че създаването на този фонд и въвеждането на задължението „вноски“ в този фонд, да бъдат правени от всички
производители на електрическа енергия, поставя всички пред равни условия. Това е първото и задължително условие на
либерализация на пазара. Очакваме много бързо да бъдат направени промените", каза Петкова.
Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов определи част от промените като стъпки в
правилната посока към изчистване на диспропорциите в енергетиката. Той подчерта, че след окончателното им
приемане, Комисията ще обяви промените в параметрите в ценовия модел на електроенергията:
"Постигнатата рамка на тази среща със синдикатите и работодателите ще бъде от полза, но в каква степен ще се окаже
действаща, като намаление на някои от параметрите, вътре в ценовия модел, това ще се види, едва след решението на
НС".
В края на месеца КЕВР трябва да излезе с новите цени на тока. Иванов каза, че не може мораториумът за цената на тока
да продължи повече от месец, тъй като НЕК трупа ежедневно дълг от 1 до 2 млн. лв., а за месец това е близо 50 млн.лв.
Вестник Сега
√ Пенсиите изостават все повече от заплатите
Средната пенсия не успява да покрие дори половината от нетната заплата след данъци и осигуровки
Въпреки слабото подобрение на съотношението на пенсиите спрямо заплатите в последната година парите за старост все
още не могат да наваксат замразяването им в няколко поредни години. Съотношението между средната пенсия и чистата
средна заплата - след данъците и удръжките за служителя - през последните четири години се е влошило, показват
изчисления на "Сега" на база данните на Националния осигурителен институт. Ако през 2010 г. средно пенсионерите са
получавали малко над половината от средната нетна заплата за страната - 51.5 на сто, през миналата година това
съотношение е паднало до 47.8%. Тоест парите за старини са загубили около 4% от адекватността си по отношение на
заплатите въпреки индексацията по швейцарското правило м.г., великденските и коледните добавки и ръста на средния
осигурителен доход. Трябва да се отбележи, че все пак през 2014 г. съотношението се подобрява минимално спрямо
2013 г. - с 1.4%. То обаче не е достатъчно да обърне тенденцията на изоставане и да се стигне поне до нивото от 2010 г.
В същото време разходите за пенсии на НОИ като дял от БВП растат. Миналата година са стигнали 9.9%, а през 2010 г. са
били 9.7%. Като се включат и разходите за обезщетенията, които НОИ плаща - болнични, майчински и др. - процентът
разходи за м.г. скача на 11.4% от БВП. Толкова като дял са били общите разходи на осигурителния институт и през 2010 г.
В пари разходите изглеждат така - през м.г. за ДОО са похарчени близо 9.4 млрд. лв., тоест за четири години плащанията
са се увеличили с близо 1.2 млрд. лв. на фона на по-неадекватните пенсии. Осигурените българи са намалели с около 100
хил. до малко над 2.7 млн. души. Пенсионерите също са с близо 13 хил. по-малко - 2 181 896 души. Средната пенсия
обаче се е повишила - през 2010 г. пенсионерите средно са получавали по 263 лв. и 44 ст., пет години по-късно средната
пенсия е 310 лв. Пенсията за осигурителен стаж и възраст е 338 лв., а през 2010 г. е била 284 лв.
Наскоро социалният министър Ивайло Калфин заяви, че пенсията като заместващ доход трябва да е около 80% от
последното възнаграждение на човек, преди да спре работа. За да се случи това, пенсиите трябва да се увеличат
значително, а това не се очертава в обозримо бъдеще. Анализ на социалното ведомство показа, че първите поне пет
поколения, родени след 1960 г., ще получават ниски пенсии, а задължителното осигуряване във втория стълб ще ги
8

ощетява. С пенсионната реформа, която се разглежда в момента в Народното събрание, се поставя цел пенсиите да се
увеличат с 40%, но за това няма краен срок. Управляващите ще увеличават тежестта на всяка година осигурителен стаж
във формулата за изчисляване на пенсиите от 1.1 сега до 1.5 с процент, равен или по-голям от швейцарското правило за
съответната година. Тоест ръстът на старите и новите пенсии ще зависи до голяма степен от възможностите на бюджета.
Увеличението освен това ще започне от 2017 г., предвиждат промените в Кодекса за социално осигуряване.
√ Новите цени на тока ще са ясни до 31 юли
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще определи новите цени на електроенергията до 31 юли. Това заяви
вчера пред БНР председателят на комисията Иван Иванов. Отлагането на решението, което бе направено под натиска на
работодатели и синдикати, не може да продължи повече от месец, тъй като НЕК трупа ежедневно дълг от 1 до 2 милиона
лева, а за месец това са близо 50 милиона лева, допълни Иванов.
В петък след тристранния съвет на правителството, синдикатите и работодателите бе обявено, че решението за тока ще
се забави с месец. През това време трябва да се промени Законът за енергетиката и всички производители ще бъдат
задължени да плащат в полза на НЕК своеобразен данък от 5% от приходите си от продадената електроенергия. Според
Иванов трябва да се изчака окончателният вариант в измененията на законите за енергетиката и за възобновяемите
енергийни източници. До 24 юли, когато се очаква те да бъдат обнародвани, КЕВР ще работи паралелно. Едва след като
бъдат обнародвани промените, комисията може да вземе решение, което да удовлетвори волята на народните
представители, каза Иванов. Той допълни, че все пак КЕВР ще вземе решение самостоятелно, като то щяло да бъде
справедливо и равнопоставено.
Смятам, че създаването на фонд "Сигурност на електроенергийната система" и въвеждането на задължението вноски в
него да бъдат правени от всички производители на електрическа енергия поставят всички пред равни условия, каза от
своя страна министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Според нея това било първото и задължително условие към
либерализацията на пазара.
√ Еврозоната се събира на спешна среща за Гърция
Спешна среща на високо равнище на еврозоната свиква председателят на Европейския съвет Доналд Туск. Той съобщи в
профила си в Туитър: „Насрочил съм среща на високо равнище във вторник вечерта в 18 часа, за да обсъдим
положението след референдума в Гърция“.
Снощи президентът на Франция Франсоа Оланд и канцлерката на Германия Ангела Меркел разговаряха по телефона и
обсъдиха такава възможност. Според Ройтерс те се разбрали, че резултатите от гръцкия референдум трябва да бъдат
признати. За извънредна среща настояваха също премиерът на Белгия Шарл Мишел и председателят на Европарламента
Мартин Шулц.
Източник на ТАСС в Брюксел казал, че преди това ще се събере Еврогрупата, която включва министрите на финансите на
19-те страни от еврозоната. Още днес ще заседава нейната Работна група, която е експертен орган.
С положението около Гърция ще се занимае и Европарламентът, който днес започва сесия в Страсбург. Утре там ще има и
заседание на Еврокомисията. Отделно Оланд и Меркел ще се срещнат в Париж.
Говорителят на гръцкото правителство Гаврил Сакеларидис заяви, че Гърция иска да поднови преговорите с
международните кредитори и да ги приключи бързо – например, за два дни. Според атинския печат те ще се водят от
гръцка страна от държавния министър Никос Папас и първия зам.-министър на външните работи (по международните
икономически връзки) Евклидис Цаколотос.
Председателят на Еврогрупата Йерун Дейселблум определи резултата от референдума като „много печален“ за
бъдещето на Гърция. Германският вицеканцлер и министърна икономиката и енергетиката Зигмар Габриел заявил, че
правителството на Гърция е довело своите граждани до строги икономии и безнадеждност.
По официални данни през седмицата до референдума гърците са изтеглили от сметките си в банките 500-600 млн. евро
дори при наложения лимит от 60 евро дневно. Пред някои банкомати опашките възникват още в полунощ. От днес
гърците не могат да вземат парите си и от сейфовете в банките.
√ Дянков: Гърците тепърва ще отрезвяват
Една значима фигура извън правителството наложи Иван Искров за втори мандат в БНБ, разкри бившият
вицепремиер
Банките в Гърция няма да отворят до края на тази седмица, защото няма да има подписано споразумение, прогнозира
бившият министър на финансите в кабинета „Борисов 1" Симеон Дянков в ефира на БТВ.
В коментар за вчерашния референдум в южната ни съседка, на който 60 на сто от гърците казаха „Не" на споразумение с
еврозоната, Дянков изтъкна: „Няма смелост в това да гласуваш нещо, с което казваш „не", но не знаеш на какво казваш
„не". „Нищо не се променя с този референдум, освен, че позициите са още по-изострени", обясни още той. Дянков е
сигурен, че отрезвяването на гърците ще е след утре.
„Следващ ход няма. Сближаване няма", констатира бившият финансов министър и поясни, че референдумът няма
никаква стойност в преговорите с еврозоната. „Европа не мисля, че ще се съобрази с референдума", смята финансистът. .
Според него Гърция ще остане в ЕС и в еврозоната, защото нито гърците, нито еврозоната искат да се стигне до сценарий,
при който Гърция изоставя еврото.
Ползите от допитването на народа все пак са печелене на време. „Премиерът може да отиде в Брюксел и да каже - не
съм само аз и моето правителство, но и моят народ е зад мен", обясни Дянков. И посочи: „Ако бях министър на
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финансите на Гърция, бих показвал без толкова емоции и обиди, данните на Международния валутен фонд (МВФ) - ако
това направите, такъв ще бъде растежът. А той никога не е бил такъв."
Бившият български вицепремиер прогнозира, че Алексис Ципрас ще пробва нови политически ходове и че дори може да
обяви в следващите няколко дни нови избори, за да спечели още време.
България е в далеч по-добро финансово състояние от Гърция, подчерта Дянков. Той е убеден, че гръцката криза няма да
разтресе нашата икономика.
"Кризата с КТБ е грешка на Иван Искров. Той беше избран за шеф на БНБ под натиск. Една значима фигура извън
правителството успя да го наложи в последния момент", разкри бившият вицепремиер. Той посочи, че шефът на БНБ има
само една задача и тя е пазене на банковата стабилност, други задачи централната банка няма. Искров обаче не се е
справил с нея.
"Въпросът е кой има задачата да се справи с банковата стабилност на държавата – това е гуверньорът на централната
банка. Ако приемехме, че банкерите и политиците са ангели, тогава нямаше да имаме нужда от управител на
централната банка. Не казвам, че по време на нашето правителство сме направили всичко необходимо, помните, че с
гуверньора на БНБ имахме доста спорове първо какво е правено в банковата система като цяло преди това и още доста
неща, които е трябвало да се направят още през 2006, 2008, 2009 г. и т. н.", добави Дянков.
Той каза, че до последния ден е вървял дебатът за преизбирането на управител на БНБ, друг човек е бил предложен и е
трябвало да се гласува за гуверньор. Кандидатурата на ГЕРБ била на Калин Христов, но промени в парламента надделяли
за избора на Искров.
По време на избора Дянков бил в Брюксел и там разбрал за ситуацията с промяната на кандидатурата.
"Явно е, ако се върне лентата назад кои бяха активните хора в парламента от 2009 г., които не са от правителството",
загатна бившият финансов министър, като подчерта, че в избора на Искров не са намесени политически сили, а хора
извън правителството.
"Смятам, че Калин Христов щеше да се справи по-добре. Всички гласуваха за Искров, изведнъж всички се оказа, че
харесват работата, която е била направена, но още тогава имаше значими грешки. Това вече е минало. Зависи от други
хора дали той ще поеме отговорност. Предполагам, че зависи от прокуратурата, но едва ли ще се стигне до там", добави
Дянков.

Вестник Класса

√ Иван Нейков: Десетки хиляди безработни българи може да се върнат от Гърция
За съжаление, горчивата чаша на гърците още се пълни. Те в момента едва започват да отпиват от нея, но дъното е все
още далеч, защото е възможно да ги затисне истинска лавина от социални проблеми.
При всички положения, независимо от скърцането със зъби, Гърция ще преживее много тежка пенсионна реформа.
Системата, която съществува в момента, просто няма как да издържи.
Огромните възможности за ранно пенсиониране, липсата на връзка между платените осигуровки и размера на пенсиите,
тези неща няма да останат. Има и много голям риск от трудноуправляема инфлация, което ще доведе до промяна в
стандарта на живот, и то за години напред. Което ще означава, че на много тежък натиск ще бъде подложена и системата
им за социално подпомагане. Това заявява пред "24 часа" Иван Нейков, председател на УС на Балканския институт по
труда и социалната политика, бивш социален министър.
Кризата води естествено и до отлив на инвестиции и инвеститори, което неизбежно ще доведе до проблеми на пазара на
труда, което пък отново ще увеличи натиска върху социалните системи, за да бъдат подпомагани хората. Изследванията,
които бяха подготвени в Солун от Европейската агенция за професионално обучение и образование, показват, че изходът
от кризата е свързан с промяна на квалификацията на работната ръка. Тоест работодателите все повече ще търсят
висококвалифицирани работници дори за нискоквалифицирана работа. Това означава пък натиск върху системата за
образование в Гърция. Така че можем само да им стискаме палци на гърците, защото се задава един циклон, за който не
зная дали са готови, добави Нейков.
Според него, Гърция може да бъде наречена втората България заради големия брой български граждани, които си вадят
хляба там. "Вече никой не знае колко стотин хиляди са работещите в Гърция българи. Историята на българската миграция
в последните 25 години показва, че когато една икономика изпадне в криза, първите работници, на които се показва
вратата, са именно чуждестранните. И сега има реален риск десетки хиляди от българите в Гърция да загубят работата си,
ако се развият мрачните сценарии за съдбата на гръцката икономика. Ако са верни разчетите на макроикономистите, че
в следващите 6 месеца можем да очакваме 5-7% свиване на гръцката икономика, то ние трябва наесен да сме готови да
очакваме много хора, които от Гърция ще се завърнат в България. Връщайки се в България, те ще престанат да бъдат
донори на пари за своите семейства, а и за българската икономика. Което ще означава, че можем да сме свидетели на
известно намаляване на валутните приходи на България, които според БНБ в някои моменти дори надхвърлят преките
чуждестранни инвестиции", коментира Нейков.
Според него, преките ефекти в социалната сфера ще бъдат поне два. Единият е, че тези хора ще се окажат неподготвени
за българския пазар на труда. В България не се предлагат такива работни места, на каквито те са работили с години в
Гърция. Освен това въпреки положителната тенденция официалната безработица в България все още е над 10%. Ако
прибавим и тези 180 хил. отчаяни хора, които не се регистрират в бюрата по труда, безработицата ще надхвърли 15-16%.
Тоест пазарът на труда в момента няма капацитета да приеме хиляди нови хора, които търсят работа.
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Другият пряк ефект е, че тези хора в голямата си част ще се влеят в сивата икономика. Защото за дългите години работа в
Гърция те са натрупали нелоши умения и добра трудова дисциплина, но нямат официално признание за своите умения. А
белият пазар на труда иска документи. Непреките ефекти са по-трудни за изчисление. При всички положения в един
момент, вероятно в началото или средата на зимния период, тези хора ще поискат социални помощи, защото са
останали без работа, без възможности за отопление и т.н. А всъщност бюджетът на системата за социално подпомагане
въобще не е готов за такава вълна от искания и очаквания към него, подчерта Иван Нейков.
Предварителните анализи, които правим в Балканския институт по труда и социалната политика, сочат, че хората, които
са отишли да работят в Гърция, не са равномерно разпределени като произход в цяла България, а има концентрации граничните региони, селскостопанските райони. И заради това ще трябва да се действа адхок в зависимост от това, къде
ще се появи концентрация на връщащи се хора и там да се насочи реакцията. Успешните мерки обаче няма да са
субсидирана заетост, защото на един човек, който има умения, да му дадеш метлата да мете площада не е най-добрият
вариант. По-скоро бихме могли да потърсим плюсовете от връщането на българите от Гърция.
Това може да стане, като увеличим капацитета на системата за професионално образование и обучение. Ако на
агенцията й се даде възможността, би могла бързо да организира признаване на знанията и уменията, които
завръщащите се хора са придобили по неформален начин. Един от големите проблеми например на здравеопазването у
нас е помощният медицински персонал. Има хиляди българки, които в продължение на години натрупаха добър опит в
гледането на болни хора, на възрастни хора в Гърция. Това са хора, които имат нужни за България знания и умения и ако
им ги признаем, те могат да бъдат използвани в социалните домове, в хосписите, можем да им дадем право дори като
самоосигуряващи се и самонаети да пренесат тази услуга в България. Да не говорим, че всички болници се задъхват от
липсата на медицински сестри и санитари. И би трябвало да обърнем частично минуса в плюс и по този начин дори да
запазим тези хора на българския пазар на труда, каза Нейков.
√ Меркел и Оланд свикаха среща на евролидерите във вторник
"Ципрас прекъсна последните мостове с Европа", заяви германският министър на икономиката
Германският канцлер Ангела Меркел и френският президент Франсоа Оланд са се разбрали в телефонен разговор за
провеждането на извънредна среща на върха на лидерите от ЕС на 7 юли (вторник), съобщи германският вестник
Frankfurter Allgemeine Zeitung, позовавайки се на съобщение от представител на Бундестага, предаде "Фокус".
„Ситуацията около Гърция ще бъде разгледана на извънредно заседание на Еврогрупата, но ако то не бъде достатъчно,
за да бъде прието решение, ще бъде необходимо да се свика и извънредно заседание на Европейския съвет“, обяснява
източникът на вестника.
Берлин изглежда ще втвърди позицията си спрямо Атина, съобщава АФП.
Германският министър на икономиката Зигмар Габриел заяви в неделя, че е трудно да си представи по-нататъшни
преговори с Гърция след резултатите от референдума.
"Гръцкият премиер Алексис Ципрас прекъсна последните мостове между неговата страна и Европа", добави заместникканцлерът в правителството на Ангела Меркел в интервю за "Тагесшпигел", което ще бъде публикувано в понеделник.
"След отказа от правилата на играта в еврозоната, който бе даден чрез гласуването с "не", преговорите за програмите за
милиардна помощ изглеждат трудно представими".

Investor.bg
√ 10 последствия от отрицателния вот на Гърция
Гланият икономист на Allianz Ел-Ериан анализира какво е бъдещето пред Гърция и Европа след референдума
Следвайки съветите на своето правителство и гласувайки с „Не“ на референдума в неделя, гръцките граждани изпратиха
недвусмислено послание. Подобно на американските герои във филма „Мрежата“, които, отваряйки прозорците си,
крещяха „Бесен съм и не издържам повече“, гърците искат останалата част от Европа да признае тяхното страдание,
коментира главният икономист на Allianz Мохамед Ел-Ериан за BloombergView.
На този етап обаче само няколко европейски лидери изглеждат готови да слушат. И още по-малък брой изглеждат готови
да предоставят дозата облекчение, от което Гърция отчаяно се нуждае. Последствията ще се усетят най-вече в Гърция, но
и в Европа и дори извън нея.
Според Ел-Ериан има 10 последици на вота, които предстои да видим през следващите дни.
1. Победата на поддръжниците на отрицателен вот – с повече от 60% от вота според предварителните резултати
първоначално ще доведе до разпродажби на ценни книжа, до ценови натиск над облигациите на Гърция и на други
периферни икономики и развиващи се пазари от еврозоната. Германските и американските държавни ценни книжа пък
ще спечелят от процеса на бягство към качествени активи.
2. Хванати неподготвени, европейските политици спешно ще се опитат да си възвърнат инициативата: германският
канцлер Ангела Меркел и френският президент Франсоа Оланд ще се срещнат в понеделник в Париж, за да обсъдят
реакцията си. В един идеален свят тези лидери бързо и ефективно ще работят заедно с гръцкото правителство, за да
преодолеят конфликта и язвителността отпреди референдума. Това вероятно ще бъде трудно, имайки предвид липсата
на доверие, враждата и обвиненията, които разрушиха връзката.
3. Дори и с тези предизвикателства гръцките и европейските политици нямат много време, за да се стегнат. Ужасяващите
условия в Гърция ще се влошат още повече, преди да започнат да се подобряват. Без огромна спешна помощ от
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Европейската централна банка (ЕЦБ) – решение, което е малко вероятно да бъде взето, правителството трудно ще
намери пари, за да зареди банкоматите в страната, камо ли за да отвори отново банките.
4. Докато гърците гледат да се запасят, липсата на стоки, включително бензин и храна, ще се задълбочава. Контролът
върху капитала и плащанията ще бъде затегнат. Икономиката ще направи още една тревожна стъпка надолу,
задълбочавайки безработицата и бедността. А правителството ще се бори да плати пенсиите и заплатите на държавните
служители.
5. В резултат правителството ще се окаже под растящия натиск да емитира държавни облигации тип IOU (буквално I Owe
You – Имам дълг към теб), за да запази усещането за функционираща икономика. Ако това се случи, облигациите IOU ще
поемат ролята на алтернативна валута, използвана вътрешно с отстъпка спрямо единната валута.
6. Извън Гърция ще има много опити за ограничаване на неблагоприятните ефекти. ЕЦБ вероятно ще предложи нови
мерки, за да ограничи регионалната зараза, включително разширяване на сегашната програма за мащабни покупки на
ценни книжа. Това ще отслаби обменния курс на еврото. Освен това заедно с Международния валутен фонд (МВФ), към
който Гърция вече е в просрочие, ще се подготвя за серия от дефолти на Гърция.
7. Всички участващи страни ще преминат към подготвения си план Б. Този преход ще бъде много по-травмиращ за
Гърция, отколкото за останалата част от Европа.
8. Крайната цел е възможно най-бързо преодоляване на вероятността за още страдания, болка и несигурност сред
хората, а Европа има инструментите и институциите да ограничи заразата и да поддържа целостта на еврозоната. Но това
ще изисква допълнителни действия от ЕЦБ, комбинирани с мерки на Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) и
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), насочени към завършването на банков съюз и постигането на напредък към
фискална интеграция.
9. Доста е съмнително обаче дали Гърция ще успее да възстанови статута си на пълноправен член на еврозоната. Без
сериозни умения за управление на кризи тя наистина е изправена пред опасната вероятност да се превърне в провалена
държава. Вместо само да стои отстрани, Европа трябва да гарантира, че евентуално излизане на Гърция от 19-членната
еврозона няма да доведе и до отделянето ѝ от по-големия Европейски съюз. Това, например, може да включва
специално членство в споразумение за асоцииране.
10. Не на последно място, очакваме експлозия от обвинения. Тази непродуктивна дейност може да доведе до отлагане
на спешната нужда Европа да възприеме уроците от този тъжен резултат. Серията от неизпълнени обещания за реформи
на няколко гръцки правителства бяха засилени от политически инат, слаб анализ и непоследователно проследяване на
процеса от страна на Европа, което допринася за това Гърция да не е функциониращ член на семейството.
√ МФ започва с подготовката на Бюджет 2016
До 1 септември ведомството иска прогнози и разчети от министерствата, общините и държавните предприятия
за бюджетите им в следващите три години
Министерството на финансите (МФ) започва с подготовката по съставянето на държавния бюджет за 2016 г. Финансовото
министерство публикува указания, които министерствата, агенциите, общините и държавните и общински предприятия
трябва да спазват, когато съставят своите проектобюджети за следващата година и актуализираните си бюджетни
прогнози за 2017 г. и 2018 г., става ясно от публикуван документ на сайта на ведомството. Прогнозите им трябва да са
готови до 1 септември 2015 г.
Освен това държавните структури, които ще отговарят за подготовката и провеждането на българското председателство
на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., трябва да изготвят прогнозни разчети за средствата в периода 2016-2018 г.,
необходими за финансиране на дейностите за подготовка и реализиране на председателството.
При разработването на бюджетните си прогнози в следващите три години т.нар. първостепенни разпоредители с бюджет
могат да поемат нови разходи само в случаите, при които се запазват или намаляват задълженията им към доставчици
спрямо предходната година, става ясно от указанията.
Новите инициативи и предложения, които генерират допълнителни разходи, дължащи се на промени в количествени и
качествени параметри на целите на политиките, следва да се вместят в рамките на одобрените тавани на разходите и за
сметка на вътрешни компенсирани промени.
Според МФ за новите предложения, както и за разходите извън параметрите на одобрените разходни тавани, следва да
се представят мотиви, придружени с разчети и източници за финансиране на допълнителните разходи.
При разработване на проектобюджетите за 2016 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2017 и 2018 г. МФ
припомня, че следва да се отчита въздействието на настъпили промени в нормативната уредба. Освен това трябва да се
съблюдават и макроикономическите прогнози на министерството в средносрочен план. Прогнозите трябва да се изготвят
и без еднократните разходи, осъществени през 2015 г.
Прогнози трябва да съставят всички министерства и общини, като те следва да се погрижат същото да направят и
разпоредителите с бюджет от по-ниска степен, както и предприятията от системата им, получаващи средства от
държавния бюджет, гласят указанията на МФ.
Например, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията следва да предостави
указанията на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“, „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД и
„Български пощи“ ЕАД, Министерството на образованието и науката – на Българската академия на науките и на
държавните висши училища, Министерството на регионалното развитие и благоустройството – на „Фонд за органите на
местно самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, Министерството на икономиката – на „Българска агенция за експортно
застраховане“ ЕАД и т.н.
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Националният осигурителен институт, Националната агенция за приходите, Националната здравноосигурителна каса,
например, също ще трябва да изготвят свои разчети, но съобразявайки се с промените в Закона за здравно осигуряване и
Първостепенните разпоредители с бюджет имат срок до 1 септември 2015 г., за да представят в МФ прогнозите си. От
своя страна до 15 септември министерството на Владислав Горанов трябва да оцени разчетите, като при несъответствия
разпоредителите ще имат 5-дневен срок, за да ги отстранят и върнат на МФ.
След това по отношение на бюджетната процедура за 2016 г. до 15 септември на тази година МФ прави законопроектите
за изменение и допълнение на данъчните закони, а до 25 септември – макроикономическата си оценка за периода 20162018 г.
В срок до 6 октомври МФ разработва законопроекта за държавния бюджет за следващата година. До 20 октомври пък
новият финансов план трябва да бъде обсъден от социалните партньори в рамките на Националния съвет за тристранно
сътрудничество.
След обсъжданията както между социалните партньори, в комисиите в парламента, така и в Министерски съвет Бюджет
2016 г. трябва да бъде внесен в Народното събрание до 30 октомври 2015 г.
За следващата година МФ залага общи разходи в размер на 31,857 млрд. лв., за 2017 г. - 33,345 млрд. лв., а за 2018 г. 23,3 млрд. лв. Заради по-бързия очакван растеж през следващите години министерството залага намаление на дела на
разходите спрямо брутния вътрешен продукт. В края на 2016 г. се очаква съотношението разходи/БВП да възлиза на
38,8%, като в следващите две години спадне до 38,4% и 37,9%, съотвено
В пролетната си икономическа прогноза финансовото министерство запази стъпката от 0,5 процентни пункта за
понижение на бюджетния дефицит в следващите три години. Ведомството прогнозира, че към края на 2018 г. недостигът
в държавния бюджет ще се равнява на 1,5% от БВП.

√ Гърция каза Όχι*
При преброени 100% от бюлетините 61,31% от гърците са срещу предложенията на кредиторите
Гърция избра да каже „Не“ на изискванията за спорните строги икономии и реформи на международните кредитори.
61,31 процента от гърците са заявили "не" на предложенията на кредиторите на референдума днес, според
окончателните резултати при 100% от обработени гласове, съобщи гръцкото Министерство на вътрешните работи.
Според официална прогноза на резултата от референдума вотът "не" ще надхвърли 61 процента, заяви представител на
агенция SingularLogic, която обработва резултатите за Mинистерството на вътрешните работи.
Tакъв резултат представлява огромна победа за премиера Алексис Ципрас, който призова избирателите да гласуват с
"не" на предложения спасителен пакет, окачествен от него като "унижение" и "ултиматум" от страна на кредиторите.
Високопоставени представители на гръцкото правителство, което твърди, че вот "не" ще засили позициите му, за да се
осигури по-добра сделка от страна на международните кредитори след месеци на спорове, веднага заявиха, че ще се
опитат да рестартират преговорите с европейските партньори възможно най-скоро.
"Преговорите, които ще възобновим, следва да приключат най-скоро, дори в рамките на 48 часа", заяви говорителят на
правителството Габриел Сакеларидис пред гръцка телевизия. “Ние ще предприем всички възможни усилия, за да
подпечатаме споразумението възможно най-скоро”.
На свой ред депутатът от СИРИЗА Никос Филис изрази мнение „че резултатите от референдума ще позволят на
правителството да предприеме бързи действия за постигане на споразумение с кредиторите“.
Гръцкият държавен министър Никос Папас пък смяка, че до 20 юли ще има споразумение с кредиторите на страната.
Това той обяви в профила си в Twitter. Припомняме, че на 20 юли Гърция трябва да плати 3,5 млрд. евро на Европейската
централна банка.
Над 50 на сто е била активността на днешния референдум в Гърция, заяви вътрешният министър Никос Вуцис, цитиран от
DPA. За да е валиден референдумът, на него трябваше да са гласували поне 40% от гласоподавателите.
Референдумът показва и разделението между поколенията. Сред по-младите гласоподаватели 67% предпочитат да
гласуват с "Не", докато при по-възрастните този дял е само 37 на сто, предава гръцкият журналист Янис Куцомитис.
По-рано агенция Bloomberg цитира резултатите от проучване на института за общественото мнение MRB, според който 49
до 54 на сто от гласуващите са гласували с „Не“ - тоест срещу пакета реформи на европейските партньори. За „Да“ са
гласували 46 до 51 на сто. И втора агенция – Marc, счита, че лагера на „Не“ води. Според нея 49,5 до 54,5 на сто са
гласували с „не“, докато 45,5 до 50,5 на сто – с „Да“.
В пресцентъра в Zappeio Mansion има около 700 журналисти и 100 фоторепортери. Това впрочем е символично място през 1979 г. тук тогавашният премиер Константинос Караманлис подписва споразумение за асоцииране, според което
през 1981 г. Гърция трябва да стане част от Европейската икономическа общност, предшественика на ЕС. Дали сега няма
да последва изход от еврозоната, а впоследствие и от ЕС? Много експерти очакват хаос и срив на местните финансови
институции, които от дълго време са зависими от финансирането на ЕЦБ.
Кризата в Гърция ескалира в последните дни, а местните банки ще останат затворени поне до 6 юли – денят след
референдума за спасителната програма, предложена от Европа. За решението за затваряне на банките в Гърция съобщи
председателят на Piraeus Bank Антимос Томопулис още преди седмица.
Припомняме, че в нощта на 26 срещу 27 юни гръцкият премиер Алексис Ципрас обяви свикването на референдум за
следващата неделя. „Въпросът на референдума ще бъде дали ние да приемем предложенията (на кредиторите) или да
ги отхвърлим", обяви Ципрас в предавано по всички телевизионни канали обръщение.
По-късно финансовите министри на еврозоната отказаха да удължат срока на действие на втората помощна програма за
Гърция, която приключва на 30 юни.
13

"Колкото и да съжаляваме, спасителният план ще изтече на 30 юни", заяви председателят на Еврогрупата Йерун
Диселблум на пресконференция в Брюксел. "Не можем да го удължим повече. Трябва да осигурим стабилността на
еврозоната".
Дни по-късно Гърция не успя да погаси дължимата вноска към Международния валутен фонд. Изпълнителният съвет на
МВФ, който представлява 188 държави, останa на твърдата си позиция и още през нощта срещу сряда (българско време)
обяви, че Гърция е в просрочие.
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