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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
 
Информационна агенция Фокус 
 
√ Васил Велев, председател на АИКБ: Освен от гръцката, България страда и от кризата в Украйна 
Варна. Освен от гръцката, България страда и от кризата в Украйна. Това заяви на пресконференция във Варна Васил 
Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в България, предаде репортер на Радио „Фокус” – Варна. 
Заедно с групата на работодателите на Европейски икономически и социален съвет асоциацията е организатор на 
международната конференция на тема „Висококонкурентен реален сектор за устойчив икономически растеж и заетост“, 
която се провежда в резиденция „Евксиноград” край Варна. Васил Велев посочи, че Украйна и Русия са по-голям 
икономически партньор на България, отколкото Гърция. „Форумът е знак, който отправяме към политическата класа, че 
санкциите са безсмислени и вредни, те не водят до положителен резултат, пречат на икономическото развитие на едната 
и на другата страна. Проблемите трябва да бъдат решавани по друг начин”, коментира Васил Велев. Според него, 
ефектът от плана „Юнкер” е в пъти по-малък от вредите, които се нанасят на Европейския съюз от вменените санкции. 
„Ускоряване на растежа, конкурентноспособността на реалния сектор за по-добра заетост не минава през такива 
планове, а чрез една по-добра среда за бизнес и насърчаване на частните инвестиции, потенциалът там е неизчерпаем. 
Работодателите от различни страни се обединяват и координират усилията си, за да постигнат по-добър бизнес климат и 
по-добри търговски взаимоотношение за развитие на икономиките в своите страни, оттам до ръст в доходите и заетостта 
на работещите”, каза още Васил Велев. 
 
√ Министър Божидар Лукарски: Добре функциониращата иновационна среда е задължително условие за 
икономически растеж и по-високи доходи 
Варна. Постоянното въвеждане на нови технологии е задължително условие за запазване конкурентоспособността и 
повишаване производителността на труда, а оттам и на доходите. Това заяви министърът на икономиката Божидар 
Лукарски на конференция на тема „Висококонкурентен сектор за устойчив икономически растеж и заетост“, която се 
провежда във Варна. Събитието се организира от Асоциация на индустриалния капитал в България и Групата на 
работодателите на Европейския икономически и социален съвет. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на 
икономиката. „Българската икономика има нужда от добре функционираща иновационна среда, която да гарантира 
възможности за бърз преход към производство на стоки с висока добавена стойност“, посочи министър Лукарски. По 
негови думи обаче съществуващите към момента условия у нас не допринасят за насърчаване на иновациите. Той заяви, 
че страната ни е формулирала амбициозната, но постижима цел да постигне дял от 1,5% от БВП за разходите за 
научноизследователска и развойна дейност и иновации до 2020 г. Определяща за постигането на тази цел е 
„Иновационната стратегия за интелигентен растеж“ (ИСИС), за чието разработване е отговорно Министерство на 
икономиката. Стратегията очертава четири тематични области, в които потенциалът за растеж е най-голям и в които ще 
бъде фокусирана целенасочена подкрепа - информационни и комуникационни технологии; мехатроника и чисти 
технологии; индустрии за здравословен живот и биотехнологии и нови технологии в креативни и рекреативни индустрии.  
В условията на глобална конкуренция за таланти, идеи и капитали от една страна и фискални ограничения от друга 
идеята на ИСИС е да концентрира усилия, там където те ще имат най-висока възвръщаемост. Стратегията определя 
възможности и за всеки регион да получи истинско конкурентно предимство, като намери своите ниши или включи нови 
технологии в традиционните индустрии и използва своя специфичен „интелигентен“ регионален потенциал. „Визията, 
около която всички се обединихме, е България да направи качествен скок в иновационното си представяне на ниво ЕС. 
Това ще ни помогне да се справим с обществените предизвикателства в сферата на демографията, устойчивото развитие, 
интелектуалния капитал и здравето на нацията“, допълни министър Лукарски. Той посочи, че за да създаде 
необходимите предпоставки за това Министерство на икономиката работи в няколко направления – създаване на 
подходяща законова рамка; подобряване достъпа до финансиране на МСП чрез създаване и развитие на инструменти за 
финансов инженеринг; увеличаване на публичните и стимулиране на частните инвестиции в научноизследователска и 
развойна дейност и иновации; подобряване на иновационната структура чрез развитието на технологични паркове, 
инкубатори, центрове за трансфер на технологии. 
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Българска телеграфна агенция 
 
√ Амбициите на правителството не се изчерпват със сегашните темпове на растеж на икономиката 
Амбициите на правителството не се изчерпват със сегашните темпове за растеж на икономиката. Това каза днес във 
Варна министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин, който участва в конференция за висококонкурентен 
реален сектор за устойчив икономически растеж и заетост, която се организира от Асоциация на индустриалния капитал 
в България и от Групата на работодателите на Европейски икономически и социален съвет. 
Той допълни, че за това са необходими дългосрочни мерки. По думите му търсенето на по-висок икономически растеж и 
конкурентноспособност са много важни теми, включително и за България. За неговата сфера министър Калфин каза, 
проблемът е със структурата на безработицата, големите проценти на хора с ниско образование и на демотивирани хора, 
и с двете групи, към които трябва да има специално отношение - младите хора до 29 г. и групата над 55 години в пред 
пенсионна възраст. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев коментира, че ускоряване на растежа и 
конкурентноспособността на реалния сектор не минава през планове с магически имена, а минава през по-добра среда 
за правене на бизнес и насърчаване на частните инвестиции. 
Икономическият министър Божидар Лукарски, който също участва във форума, коментира, че през последните години, 
въпреки ноу-хауто, което има, България изостава в насърчаването на иновациите. 
 
Bulgaria On Air 
 
√ Калфин: Няма индикации, че българи от Гърция искат да се върнат у нас 
Голямата част от българите в Гърция живеят трайно в южната ни съседка, коментира социалният министър 
Голямата част от българите в Гърция живеят трайно в страната, не са сезонни работници и към момента няма индикации, 
че тези хора са готови да се върнат в България. Това коментира във Варна вицепремиерът Ивайло Калфин, който заедно с 
икономическия министър Божидар Лукарски участва в конференция на тема "Висококонкурентен реален сектор за 
устойчив икономически растеж и заетост", предава БТА. Събитието се организира от Асоциацията на индустриалния 
капитал в България и от Групата на работодателите на Европейски икономически и социален съвет. 
Калфин посочи, че не смята това за нещо предстоящо, но при всички случаи се обсъждат различни варианти. По думите 
му рисковете за България са няколко и са свързани с търговията и с около 120 000, а през лятото до 200 000 българи, 
които работят в Гърция. 
В отговор на въпрос какви са вариантите за действие, ако се стигне до завръщане на българите от Гърция, Калфин посочи, 
че голяма част от тях или имат някаква професия, или работят в туризма, а в страната ни има недостиг на хора с добра 
квалификация. Освен това той обясни, че в Гърция има българи, които работят в сферата на домашните услуги, и се 
обсъждат различни варианти, включително възможности за признаване на неформално образование. 
Министърът на икономиката Божидар Лукарски коментира, че след гръцкото "Не" на референдума хипотезите са най-
различни. Според него със сигурност резултатът от референдума ще се отрази на икономиката ни, но първо трябва да 
изчакаме сценариите. По думите му гръцкото "охи" все още не е окончателният изход от гръцката криза. Той е 
категоричен, че няма опасност за финансовата стабилност на страната ни, но предвид факта, че имаме сериозен 
търговски стокообмен с Гърция, ще има някакво отражение. 
Министърът смята, че трябва да се видят реакциите и на международните финансови институции. Според него каквото и 
да се говори в момента, това ще са хипотези преди да се види официалният изход по гръцкия казус. 
Лукарски каза, че в Министерството на икономиката, както и в правителството се отиграват всякакви сценарии. Той 
изрази надежда да не се стига до най-лошите от тях. Министърът допълни още, че Гърция е един пример за това какво би 
се случило и какво се случва с държави, които не спазват строгата финансова дисциплина, която България спазва. 
 
√ МТСП: Силна икономика не се прави с ниски заплати 
Нивото на минималната работната заплата има много съществени социални измерения 
Когато говорим за конкурентоспособност и развитие на икономиката, няма как да не говорим за нивото на заплатите. 
Нивото на минималната работната заплата има много съществени социални измерения. Това отбеляза вицепремиерът и 
министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, по време на Извънредното заседание на група 
"Работодатели" към Европейския икономически и социален комитет, организирана съвместно с АИКБ, във Варна.  
"Ниската минимална работна заплата е силно демотивиращ фактор за работа, особено на младите хора у нас и 
неслучайно една от причините за това над 160 000 млади българи да не искат да работят е ниското ниво на минималната 
работна заплата. Плавното й покачване ще внася повече смисъл в това да работят." - добави социалният министър. 
"Повишението на минималната работна заплата гарантира своеобразна долна граница за подкрепа на възнагражденията 
на трудовия пазар. Оттласкването на минималната работна заплата от линията на бедността започва постепенно да 
показва своите резултати и те в никакъв случай не са пагубни за бизнеса. Работещите трябва да получават достойно 
заплащане за изработеното, защото силна икономика не се прави с евтини заплати." - категоричен беше още министър 
Калфин. 
Социалният министър подчерта, че механизмът за определяне на нива на минималната работна заплата се нуждае от 
доработка и отбеляза, че очаква до есента да са изработени критерии, които да позволяват определянето й като резултат 
от ясен консенсус между държава, работници и работодатели. 
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√ Икономика на светло и предизвикателствата пред България 
Д-р Стефан Петранов, р-л катедра Икономика, СУ Св. Климент Охридски 
Д-р Стефан Петранов, р-л катедра Икономика, СУ "Св. Климент Охридски", е ръководител на екипа за създаване на 
Композитен индекс „Икономика на светло”. В студиото на Investbook той коментира какво представлява индекса (какви 
са различните показатели, формиращи индекса и тяхното тегло) и на какво се дължи обрата резултата за 2014г., който 
сочи посивяване на икономиката у нас. 
Устойчиви ли са последните резултати, кои са значимите законови промени, които са допринесли за подобряване на 
бизнес климата и какви са очакванията на бизнеса и служителите у нас, може да чуете тук.  
 
Вестник Стандарт 
 
√ Кабинетът готов за гурбетчиите в Гърция  
Българското правителство следи какво се случва в Гърция и в момента изработва анализ как кризата там ще се отрази на 
икономиката ни. Това обявиха във Варна вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин и министърът на 
икономиката Божидар Лукарски. "В Министерство на икономиката, както и в правителството, се търсят решения в посока 
на по-лоши сценарии за България вследствие на кризата в Гърция", уточни Лукарски. Според икономическия министър 
гръцкото ОХИ най-вече ще се отрази на търговията между двете страни, тъй като стокообменът с южната ни съседка е 
сериозен. Лукарски обаче бе категоричен, че няма опасност за финансовата стабилност на България, включително и за 
гръцките банки у нас. 
 "Рисковете за нашата страна освен в търговията са свързани основно и с българите, работещи в Гърция, които са около 
120 000, а по време не летния сезон достигат и 200 000", посочи вицепремиерът Ивайло Калфин. По думите му в момента 
нямало индикации, че нашите сънародници се канят да се върнат. Голяма част от тях живеели трайно в Гърция, работели 
и не били на социални помощи. "Дори и да се стигне до връщането на част от българите, работещи в южната ни съседка, 
техният потенциал може да бъде използван в областите, в които на българския пазар има дефицит на кадри", смята 
вицепремиерът Калфин. "Това са хора заети предимно в сферата на туризма, а в България има недостиг на хора с добра 
квалификация в този сектор", посочи още той. Друг пример за възможна реализация е в сферата на домашните услуги, 
където се обсъждали различни варианти, сред които признаване на неформално образование. 
Във Варна вицепремиерът Ивайло Калфин и министърът на икономиката Божидар Лукарски взеха участие в конференция 
на тема "Висококонкурентен сектор за устойчив икономически растеж и заетост", организирана от АИКБ и Групата на 
работодателите в Европейския икономически и социален съвет. "Българската икономика има нужда от добре 
функционираща иновационна среда, която да гарантира бърз преход към производство на стоки с висока добавена 
стойност", заяви по време на конференцията министър Лукарски. Вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин 
пък призова бизнеса да използва потенциала на младите безработни. "Сред предизвикателствата пред България е 
огромният брой демотивирани млади хора, които нито учат, нито работят. Техният брой надвишава 160 000 и от 
държавата и от бизнеса да превърнем техния потенциал в актив", посочи Калфин. 
МНЕНИЯ 
Да се възползваме от ситуацията 
Радан Кънев,съпредседател на РБ 
Резултатът от референдума в Гърция неминуемо ще се отрази на страната ни. В момента пред България и Румъния има 
огромни възможности. Това са единствените стабилни държави в цяла Югоизточна Европа. Резултатът от гръцкия 
референдум затвърждава тази позиция. За България този резултат е лош, защото един изключително важен съсед и - 
геополитически и икономически, се дестабилизира. Същевременно ние трябва да сме готови икономически да се 
възползваме от тази ситуация. 
Проблемът е, че няма растеж в ЕС 
Симеон Дянков, бивш финансов министър 
Най-положителното нещо в гръцката криза е, че европейските политици започват да признават, че има голям проблем в 
Европа и той не е Гърция. Проблемът е, че цяла Европа не расте достатъчно. Изоставаме спрямо САЩ, Азия и дори 
Африка. Гръцката криза е голяма банкова криза, но и криза на публичните финанси. България в публичните финанси, 
макар че правителството на Орешарски се опита да ги срине, е на светлинни години от Гърция. 
 
Вестник Сега 
 
√ НЕК ще трябва да плаща 40 млн. лв. за данък "продажба" на себе си 
Ефектът от създаването на новия фонд "Сигурност за енергийната система", който планира правителството, вероятно ще 
бъде повече от спорен. Според замисъла на енергийното министерство във фонда трябва да постъпват 5% от приходите 
от продадения ток на всички производители на енергия - държавни и частни. Изчисленията сочат, че годишно ще се 
събират по около 200 млн. лева. Те ще отиват в Националната електрическа компания (НЕК) за разходите й, свързани с 
покупката на скъп ток. 
"Под ударите" на данъка обаче ще попадне и самата НЕК, тъй като тя е принципал на дружеството "Язовири и каскади". 
"Самата НЕК е производител на електроенергия със своите водни централи и ще трябва да плаща по около 40 млн. лева, 
което означава, че финансовият ефект ще е по-малък", обясни вчера шефът на енергийния регулатор Иван Иванов пред 
Нова тв. Създаването на фонд "Сигурност за енергийната система" бе част от лансирания в края на миналата седмица 

http://www.bgonair.bg/investbook/2015-07-06/ikonomika-na-svetlo-i-predizvikatelstvata-pred-balgarskata-ikonomika
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пакет от мерки за стабилизиране на сектора. Приходи в него трябва да идват и от продажбата на спестени парникови 
емисии. 
Иванов се обяви за равнопоставеност между потребителите на енергийния пазар. "Ние сме арбитър на обществените 
отношения в областта на енергийния пазар", каза той. В края на миналия месец регулаторът предложи поскъпване на 
тока за бита с 2% и увеличение за бизнеса с между 13 и 20%. "Търсят се варианти това решение да бъде допълнено, а не 
променяно", допълни шефът на КЕВР. Според него няма основание да се смята, че заради вдигането на цените ще 
фалират цели индустрии. 
По думите му в протеста на бизнеса от преди десетина дни са участвали само малки предприятия. Данните на четирите 
работодателски организации - БСК, АИКБ, БТТП и КРИБ, обаче сочат, че са протестирали над 170 000 мениджъри, 
работници и служители от над 1250 предприятия. Реално протестът е бил подкрепен от повече от 237 000 работници и 
служители от други над 1600 предприятия, тъй като има фирми с непрекъснато производство. 
 
Investor.bg 
 
√ Калфин: Само мерките на държавата няма да помогнат за младежката безработица  
Социалният министър призова бизнеса да се фокусира върху безработни младежи без мотивация 
Социалният министър Ивайло Калфин призова бизнеса да се фокусира върху потенциала на демотивираните младежи до 
29 години, защото проблемът с българската безработица не е количествен, а качествен. 
„Нивата на безработицата у нас не са много високи – тя е около 10%. Същественият проблем с безработицата обаче е, че 
тя е структурна – най-голям е проблемът с младежите до 29 години, с хората над 55 години и с трайно безработните. За 
всички тези групи Министерството на труда и социалната политика разработва отделни целеви мерки, така че да 
преодолеем негативната тенденция в най-кратки срокове. Каквито и идеи да развиваме, обаче, те не биха били 
ефективни без участието на бизнеса“. Това заяви Ивайло Калфин по време на извънредното заседание във Варна на 
група „Работодатели“ към Европейския икономически и социален комитет, организирана съвместно с Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ), съобщиха от пресцентъра на ресорното министерство.  
 „Сред ключовите предизвикателства, пред които сме изправени в България, е огромният брой демотивирани млади 
хора, които нито учат, нито работят. Техният брой надвишава 160 000. Това е огромен потенциал, както за българския 
бизнес, така и за българската икономика, затова от всички нас – от държавата и от бизнеса, зависи да покажем на тези 
хора смисъла от това да се работи и перспективите, които имат, за да превърнем техния потенциал в актив“, категоричен 
е Калфин. 
Той напомни, че по пилотните проекти на дуално обучение се предвижда финансово подпомагане на работодатели за 
разкриване на нови работни места и провеждане на целенасочени професионални обучения за подготовка на 
квалифицирани кадри за нуждите на бизнеса. 
За настоящия финансов период 2014-2020 г. България разполага с малко над 1 млрд. евро европейско финансиране и 
национално съфинансиране за Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. „Към пазара на труда са 
насочени 60% от средствата по програмата“, напомни още Калфин. 
„Повишението на минималната работна заплата гарантира своеобразна долна граница за подкрепа на възнагражденията 
на трудовия пазар. Оттласкването на минималната работна заплата от линията на бедността започва постепенно да 
показва своите резултати и те в никакъв случай не са пагубни за бизнеса. Работещите трябва да получават достойно 
заплащане за изработеното, защото силна икономика не се прави с евтини заплати“, категоричен беше още министър 
Калфин, цитиран от МТСП. 
Той подчерта, че механизмът за определяне на нива на минималната работна заплата се нуждае от доработка и 
отбеляза, че очаква до есента да са изработени критерии, които да позволяват определянето й след консенсус между 
социалните партньори. 
 
Blitz.bg 
 
√ Търговията на България с Гърция е за 2,8 млрд. евро, ще пострада 
Инвестициите на южната ни съседка у нас възлизат на 3,581 млрд. евро 
Бизнес, правителство и политици очакват затруднения в търговията на България с Гърция, ако съседката ни излезе от 
еврозоната. Това става ясно от изявленията им през миналата седмица, съобщава „24 часа”. 
Вицепремиерът Томислав Дончев прогнозира: “Ще има т.нар. негативен трансграничен ефект, когато икономиката на 
съседна държава страда. Това се усеща по икономиката и на България, още повече че имаме относително интензивен 
стокообмен. В интерес на истината би имало и положително въздействие вследствие миграцията на бизнес и на 
компании тук заради отличните данъчни ставки и по-стабилната среда”. 
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал прогнозира, че е възможно да пострада износът на 
метали, електроенергия, облекло и текстил, дървообработване, метални изделия и други. Възможностите за работа на 
българи в Гърция също ще бъдат редуцирани. 
2,8 млрд. евро е бил стокообменът ни с Гърция през миналата година, от който 1,48 млрд. евро е износ, показват 
данните.  
За първите 3 месеца на годината търговското салдо е с ръст от 133,4%. Износът е 360,7 млн. лв., с 52 млн. лв. повече от 
същото време на миналата година. При вноса също има оживление - той е за 296 млн. лв. 
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Гърция е на 5-о място в износа ни с 6,6% (след Германия, Италия, Турция и Румъния) и на 7-о във вноса с дял от 4,7 на сто. 
На първите 6 места са Германия, Русия, Италия, Румъния, Турция Испания. 
Износът на ток е на първо място в експортната листа. През 2014 г. делът му е 5,21% от стоките, които търгуваме с Гърция, 
а сумата е за 77 млн. евро. През първото тримесечие на 2015 г. делът на тока в експорта е 5,67%, а сумата е 20,46 млн. 
евро, тоест дори и през зимата има сериозен ръст. Лятото е времето на пика на износа на ток за Гърция заради повечето 
работещи климатици. Данните на Електроенергийния системен оператор показват, че няма намаление в износа. 
Например на 2 юли 2014 г. товарът на електроенергийната система на границата е бил от 452 до 505 мегавата. На същия 
ден през тази година най-голямото количество е 552 мегавата. 
Така че поне към този момент износът на ток към Гърция не е засегнат от кризата. 
Структурата на българския износ за Гърция през последните години е сходна със структурата на общия на страната, като 
доминират стоките с относително ниска степен на преработка, електроенергия и субпродукти. Прави впечатление, че 
през 2012 и 2013 г. постепенно в износа се налагат стоки като трикотаж и конфекция, части и принадлежности за машини 
и апарати, месо от птици, електрочасти и принадлежности, стъкларски изделия и др. 
Износът от България за Гърция се съсредоточава в три основни сектора - текстилни изделия и материали, неблагородни 
метали и електрическа енергия. Наблюдава се обаче все по-голям дял на хранителните продукти като пшеница, 
слънчогледово олио, сирена и извара, меса и карантии, както и на нефтени масла и тютюн. 
Голяма част на вноса от Гърция се формира от текстилни материали и изделия, минерални и химически продукти, 
машини и оборудване и неблагородни метали, показват данните на министерството на икономиката. 
За периода 1996-2014 г. инвестициите на Гърция в България възлизат на 3,581 млрд. евро, което представлява около 8,2 
% от общия размер на инвестициите за периода (43,7 млрд. евро) и страната заема 3-о място от общо 182 страни - след 
Холандия и Австрия. За 2012 г. нетните плащания към Гърция надхвърлят притока на преки инвестиции със 126,6 млн. 
евро (по данни на БНБ). 
По данни на Българската агенция за инвестиции Гърция е в челните места у нас в секторите търговия, финансово 
посредничество и недвижимо имущество. По данни на БНБ за 2013 г. преките инвестиции от Гърция възлизат на 67,5 
млн. евро. За миналата година нетните плащания към Гърция надхвърлят притока на преки инвестиции с 30,3 млн. евро. 
Сред 100-те най-големи чуждестранни инвеститора 3 са гръцки - “Виохалко” с компаниите си “София мед” и “Стомана 
индъстри”, “Хеленик петролиум” с българската си фирма “Еко-Елда България” и “Брюинвест” със “Загорка”. 
14 400 са гръцките фирми, регистрирани у нас към края на 2014 г. Това пък показват данни на министерството на 
икономиката, позовавайки са на информационно-правната система “Лакорда”. 
Най-много търговски дружества с гръцко участие са на територията на Благоевградска област - 5875, в област София-град 
- 5103, в Пловдивско - 1159, в Хасковско - 356. Останалите са в други области, но предимно в Южна България. 
Сред компаниите с чуждестранно участие, регистрирани у нас, Гърция е на водещо място. Сериозен приток на фирми към 
България се наблюдава от 2009 г., особено силен е от 2011 г. насам. 
Преместването им в България се дължи на въвеждането на плосък данък от 10% през същата година, смятат 
икономистите. 
Допълнителен проблем за търговията с Гърция би създало въвеждането на данък от 26% върху трансакциите от 
България. Той би затруднил износа ни, ще спре и изнасянето от Гърция на производства у нас. България вече протестира 
пред ЕС за предложението да се въведе подобен данък, отговор от Брюксел се очаква на 18 август. 
Преди дни председателката на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова заяви, че въвеждането на въпросния 
данък може би ще отпадне. Стоянова смята, че бизнесът ни вече е успял да преструктурира плащанията и 
взаимоотношенията си с гръцките партньори. Това дава надежда той да не бъде засегнат силно. Но при всички случаи 
стокообменът ни ще претърпи сътресение, прогнозира тя. 
 
Dariknews.bg 
 
√ Икономическият министър: Гръцкият казус ще се отрази на стокообмена ни с тях 
Със сигурност случващото се в Гърция ще се отрази на българската икономика. Това призна във Варна ресорният 
министър Божидар Лукарски. Той призова да се изчакат сценариите, тъй като, по думите му, гръцкото „охи" все още не е 
окончателният изход на кризата в южната ни съседка. 
Икономическият министър увери, че няма опасност за финансовата стабилност както на българските банкови институции, 
така и за финансовата стабилност на страната ни. Предвид обаче факта, че имаме изключително сериозен стокообмен с 
Гърция, ще има някакво отражение. 
В Министерството на икономиката, както и в правителството като цяло, се обсъждат различни сценарии. Изработва се и 
анализ, който ще покаже как случващото се в Гърция ще се отрази на българската икономика и в частност на 
стокообмена, който имаме с тях. „Не е тайна, че търговският ни стокообмен с Гърция е един от най-сериозните по 
принцип, не само със страните от Европейския съюз", изтъкна министър Лукарски. 
„Гърция е един пример за това какво би се случило и какво се случва с държави, които не спазват строгата финансова 
дисциплина, която България спазва. Положението в Гърция очертава България като един остров не само на финансова, 
но и на икономическа стабилност на Балканите", коментира министър Лукарски. Той разкри, че има сигнали от западни 
инвеститори, че България би могла да бъде най-приветливият инвестиционен партньор за всякакви видове чуждестранни 
инвестиции на Балканския полуостров. 
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Данните за първите 4 месеца на годината показват, че преките чуждестранни инвестиции в страната ни са в размер над 
210 милиона евро. Това е три пъти и половина повече в сравнение със същия период на миналата година, отчете 
икономическият министър. 
Във Варна министърът на икономиката Божидар Лукарски и вицепремиерът Ивайло Калфин участват в конференция на 
тема Висококонкурентен сектор за устойчив икономически растеж и заетост", която се провежда в резиденция 
„Евксиноград". Събитието се организира от Асоциация на индустриалния капитал в България и Групата на 
работодателите на Европейския икономически и социален съвет. 
 
Vesti.bg 
 
√ Калфин: Няма индикации българите в Гърция да искат да се върнат 
Вицепремиерът посочи, че не смята това за нещо предстоящо, но при всички случаи се обсъждат различни варианти 
Голямата част от българите в Гърция живеят трайно в страната, не са сезонни работници и към момента няма индикации, 
че тези хора са готови да се върнат в България. Това коментира днес във Варна вицепремиерът Ивайло Калфин, който 
заедно с икономическия министър Божидар Лукарски участва в конференция на тема  "Висококонкурентен реален сектор 
за устойчив икономически растеж и заетост", която се организира от Асоциация на индустриалния капитал в България и 
от Групата на работодателите на Европейски икономически и социален съвет. 
Калфин посочи, че не смята това за нещо предстоящо, но при всички случаи се обсъждат различни варианти. 
По думите му рисковете за България са няколко и са свързани с търговията и с около 120 000, а през лятото до 200 000 
българи, които работят в Гърция. 
В отговор на въпрос какви са вариантите за действие, ако се стигне до завръщане на българите от Гърция, Калфин посочи, 
че голяма част от тях или имат някаква професия, или работят в туризма, а в страната ни има недостиг на хора с добра 
квалификация. Освен това той обясни, че в Гърция има българи, които работят в сферата на домашните услуги, и се 
обсъждат различни варианти, включително възможности за признаване на неформално образование. 
Министърът на икономиката Божидар Лукарски коментира, че след гръцкото "не" на референдума хипотезите са най-
различни. Според него със сигурност резултатът от референдума ще се отрази на икономиката ни, но първо трябва да 
изчакаме сценариите. По думите му гръцкото "охи" все още не е окончателният изход от гръцката криза. Той е 
категоричен, че няма опасност за финансовата стабилност на страната ни, но предвид факта, че имаме сериозен 
търговски стокообмен с Гърция, ще има някакво отражение. 
Министърът смята, че трябва да се видят реакциите и на международните финансови институции. Според него каквото и 
да се говори в момента, това ще са хипотези преди да се види официалният изход по гръцкия казус. 
Лукарски каза, че в Министерството на икономиката, както и в правителството се отиграват всякакви сценарии. Той 
изрази надежда да не се стига до най-лошите от тях. Министърът допълни още, че Гърция е един пример за това какво би 
се случило и какво се случва с държави, които не спазват строгата финансова дисциплина, която България спазва. 
Във Варна Ивайло Калфин коментира и напрежението в структурите на МВР за подготвяната пенсионна реформа в 
сектора: 
„След като се обръщаме към цялото общество с призив за подкрепа на пенсионните промени, няма как да изключим 
една група и това го казвам с цялото ми уважение към труда на хората, които работят в тази система“, заяви 
вицепремиерът. 
Той допълни, че е сигурен в предприетата реформа, защото в продължение на няколко месеца са водени разговори с 
представители на МВР и пакетът, който се предлага, съвсем не се изчерпва с възрастта за пенсиониране. Този закон е по-
добър, защото голяма част от техните предложение са включени в него, заяви вицепремиерът и допълни, че всичко 
предложено е много добре обмислено. 
Калфин изрази надежда, че законопроектът ще бъде приет от парламента. Той обясни, че след приемането му има 
шестмесечен срок, в който ръководителите на съответните ведомства трябва да направят действително едно 
разграничение между тежкия и опасен труд и по-лекия труд. Когато се направи това, за отделни групи, които 
действително са изложени на много голяма опасност, вече можем да търсим варианти, не само пенсионирането е 
вариант, каза вицепремиерът. 
Междувременно Калфин заяви още, че амбициите на правителството не се изчерпват със сегашните темпове за растеж 
на икономиката. 
Министърът на труда и социалната политика допълни, че за това са необходими дългосрочни мерки. 
По думите му търсенето на по-висок икономически растеж и конкурентноспособност са много важни теми, включително 
и за България. За неговата сфера министър Калфин каза, проблемът е със структурата на безработицата, големите 
проценти на хора с ниско образование и на демотивирани хора, и с двете групи, към които трябва да има специално 
отношение - младите хора до 29 г. и групата над 55 години в пред пенсионна възраст. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев коментира, че ускоряване на растежа и 
конкурентноспособността на реалния сектор не минава през планове с магически имена, а минава през по-добра среда 
за правене на бизнес и насърчаване на частните инвестиции. 
Икономическият министър Лукарски коментира, че през последните години, въпреки ноу-хауто, което има, България 
изостава в насърчаването на иновациите. 
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Topnovini.bg 
 
√ Калфин: Няма индикации българите в Гърция да се връщат у нас  
“Следим какво се случва в Гърция, рисковете за България са основно в сферата на търговията, засега няма индикация 
120-те хиляди българи, които работят в южната ни съседка, да се завърнат у нас”. Това заяви вицепремиерът и министър 
на социалната политика и труда Ивайло Калфин по време на конференция на тема „Висококонкурентен реален сектор за 
устойчив икономически растеж и заетост“, организирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България и от 
Групата на работодателите на Европейски икономически и социален съвет в резиденция "Евксиноград" днес. Въпреки 
това правителството допуска и най-тежкия сценарий на развитие на ситуацията в Гърция, при който сънародниците ни 
ще се завърнат. В такъв случай те биха били ангажирани в сферата на туризма, в която в България има недостиг на 
квалифицирани кадри, както и в други сектори на икономиката, допълни Калфин. Категорично няма опасност за 
финансовата стабилност на България, включително и за банковата система вследствие на гръцкото „не”, заяви той. От 
думите на министъра на икономиката Божидар Лукарски стана ясно, че ведомството изготвя вече специален анализ за 
това как кризата в южната ни съседка ще се отрази на стокообмена ни. Той обаче е категоричен, че гръцката криза няма 
как да не рефлектира върху българската икономика, както това се случва с Украйна и Русия. Гръцкото „не” не е 
окончателния изход на кризата в южната ни съседка, убеден е министърът. “Гърция е пример за това какво се случва в 
държавите, които не спазват строга финансова дисциплина, каквато България има”, каза още той. Визирайки ситуацията в 
Македония, Румъния и Гърция, Лукарски заяви, че България се очертава като приветлив и устойчив остров за инвестиции. 
Той отчете, че за първото 4-месечие на тази година чуждестранните инвестиции у нас са 210 млн. евро, което е 3 пъти 
повече спрямо миналата година. Санкциите към Русия са вредни за всички страни в ЕС, коментира пък Васил Велев, 
председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България.  
 
√ Лукарски: Гръцкото "Не" не застрашава финансовата стабилност на България  
Нивата на безработицата у нас не са много високи около 10%, но същественият проблем е, че тя е структурна и най- 
Гърция е пример за това какво се случва в държавите, които не спазват строга финансова дисциплина, каквато България 
има. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски, който заедно с вицепремиера и министър на труда и 
социалната политика Ивайло Калфин участва в конференция на тема „Висококонкурентен реален сектор за устойчив 
икономически растеж и заетост“, организирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България и от Групата на 
работодателите на Европейския икономически и социален съвет, в резиденция "Евксиноград". Категорично няма 
опасност за финансовата стабилност на България, включително и за банковата система вследствие на гръцкото "Не”, 
заяви Божидар Лукарски. В Министерството на икономиката и енергетиката изработват специален анализ за това как 
гръцката криза ще се отрази върху стокообмена ни с южната съседка, добави Лукарски. Визирайки ситуацията в 
Македония, Румъния, Турция и Гърция, Лукарски заяви, че България се очертава като приветлив и устойчив остров за 
инвестиции. Той отчете, че за първото 4-месечие на тази година чуждестранните инвестиции у нас са 210 млн. евро, 
което е 3 пъти повече спрямо същия период на миналата година. Лукарски обаче е категоричен, че гръцката криза няма 
как да не рефлектира върху българската икономика, както това се случва с Украйна и Русия. Гръцкото „Не” обаче не е 
окончателният изход на кризата в южната ни съседка, убеден е икономическият министър. Следим какво се случва в 
Гърция, рисковете за България са основно в сферата на търговията. Засега няма индикации 120-те хиляди българи, които 
работят целогодишно в южната ни съседка, да се завърнат у нас. Това заяви вицпремиерът Ивайло Калфин. Въпреки това 
правителството допуска и най-тежкия сценарий на развитие на ситуацията в Гърция, при който сънародниците ни ще се 
завърнат. В такъв случай те биха били ангажирани в сферата на туризма, в която в България има недостиг на 
квалифицирани кадри, както и в други сектори на икономиката, допълни Калфин.  
 
Mediapool.bg 
 
√ Калфин призова бизнесът да се фокусира върху демотивираните младежи 
Нивата на безработицата у нас не са много високи около 10%, но същественият проблем е, че тя е структурна и най-
засегнати са младежите до 29 години, хората над 55 години и трайно безработните. За всички тези групи Министерството 
на труда и социалната политика разработва отделни целеви мерки, но каквито и идеи да развиваме, те не биха били 
ефективни без участието на бизнеса. Това заяви в понеделник във Варна вицепремиерът и министър на труда и 
социалната политика Ивайло Калфин по време на извънредното заседание на група "Работодатели" към Европейския 
икономически и социален комитет, организирана съвместно с Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
"Сред ключовите предизвикателства, пред които сме изправени в България, е огромният брой демотивирани млади 
хора, които нито учат, нито работят. Техният брой надвишава 160 000. Това е огромен потенциал, както за българския 
бизнес, така и за българската икономика, затова от всички нас – от държавата и от бизнеса, зависи да покажем на тези 
хора смисъла от това да се работи и перспективите, които имат, за да превърнем техния потенциал в актив", посочи 
Калфин. 
Пред делегатите той представи и промените в Кодекса на труда, приети от Народното събрание миналата седмица, чрез 
които широк кръг от работодатели ще бъдат насърчавани да разкриват работни места в различни сектори на 
икономиката, включително в селското стопанство. Той коментира още, че и по пилотните проекти на дуално обучение, се 
предвижда финансово подпомагане на работодатели за разкриване на нови работни места и провеждане на 
целенасочени професионални обучения за подготовка на квалифицирани кадри за нуждите на бизнеса. 
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"Българското правителство подкрепя предприемачеството и се стреми да опрости административната уредба и да 
намали регулаторната тежест", коментира Калфин. Той напомни, че за настоящия финансов период 2014-2020 г. 
България разполага с малко над 1 млрд. евро европейско финансиране и национално съфинансиране за Оперативна 
програма "Развитие на човешките ресурси". "Към пазара на труда са насочени 60% от средствата по програмата", 
припомни още той. 
В изказването си Калфин заяви, че успешната съвместна работа на държавните институции, реалния сектор и социалните 
партньори продължава в посока повишаване гъвкавостта и сигурността на пазара на труда. 
 
Burgasnews.bg 
 
√ Очакват ускоряване на икономическия растеж до 2017-та  
 „До 2017 г. се очаква ускоряване на икономическия растеж от 2,6%  до 3,4 %, като основен принос за това ще има 
ускоряването на растежа на  потреблението на домакинствата и подобряване на инвестиционната активност в страната”. 
Това каза на провеждащата се днес конференция на тема "Висококонкурентен реален сектор за устойчив икономически 
растеж и заетост" народният представител от ГЕРБ-Бургас Диана Йорданова. Форумът се организира от Асоциация на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) и от Групата на работодателите на Европейски икономически и социален съвет 
в двореца "Евксиноград". 
„Визията ни за управление намира отражение в програмата „Държавност, развитие, справедливост – икономически и 
социални приоритети на правителството на Република България". Придържайки се към националните приоритети, ще 
осигурим условия за постигане на дългосрочен икономически растеж, като политиката на правителството ще продължи  
да бъде насочена към подобряване на бизнес средата, повишаване на заетостта, ограничаване на безработицата и 
намаляване на административната тежест”, каза още Йорданова и посочи основните моменти, даващи заявка за 
дългоочакваната финансова и икономическа стабилност.  
В икономическата си част програмата се базира на напълно точното разбиране, че като оставим настрана 
макроикономическия климат, основната спирачка пред българския бизнес е необяснимата административна тежест и 
корупцията, която я следва.  
„В това отношение предлагаме сравнително ясни и конкретни мерки – изискване за по-бърза работа на администрацията 
при регистрация на бизнес, отпадане на част от административната тежест при строителство и обновяване на сгради, по-
бърза регистрация по ДДС. Всички мерки тук са в правилната посока и между другото имат двоен позитивен ефект – от 
една страна, спестяват малко пари и много главоболия на бизнеса, а от друга, му позволяват да предложи услугите си на 
по-конкурентни цени”, каза Диана Йорданова. 
„Ако до скоро икономическият растеж се виждаше през призмата на еврофондовете, сега за първи път европейските 
пари се разглеждат като един от пътищата, но създаването на среда за иновации се възприема като правдоподобен път 
на икономически растеж. В това отношение програмата акцентира на  финансиране чрез технологични паркове, активна 
развойна дейност по приетото от Европейския парламент съвместно предприятие "Горивни клетки", държавна активност 
в областта на клъстерите.   
Друг ясен икономически приоритет – туризмът. 
За там имаме ясни предимства за развитието на сектора като природа, забележителности, ноу-хау, член сме на 
Европейския съюз. Ако компенсираме там, където има недостатъци – маркетинг, реклама, инфраструктура - секторът ще 
се окаже способен да създаде значителен икономически растеж”, категорична е Диана Йорданова, която е зам.-
председател на парламентарната Комисия по бюджет и финанси. 
 
Novinar.bg  
 
√ Калфин призова бизнеса да се фокусира върху демотивираните младежи 
Нивата на безработицата у нас не са много високи – тя е около 10%. Същественият проблем с безработицата обаче е, че 
тя е структурна – най-голям е проблемът с младежите до 29 години, с хората над 55 години и с трайно безработните. 
За всички тези групи Министерството на труда и социалната политика разработва отделни целеви мерки, така че да 
преодолеем негативната тенденция в най-кратки срокове. Каквито и идеи да развиваме, обаче, те не биха били 
ефективни без участието на бизнеса. Това заяви вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло 
Калфин, по време на Извънредното заседание на група "Работодатели" към Европейския икономически и социален 
комитет, организирана съвместно с Асоциацията на индустриалния капитал в България, което се провежда във Варна. 
"Сред ключовите предизвикателства, пред които сме изправени в България, е огромният брой демотивирани млади 
хора, които нито учат, нито работят. Техният брой надвишава 160 000. Това е огромен потенциал, както за българския 
бизнес, така и за българската икономика, затова от всички нас – от държавата и от бизнеса, зависи да покажем на тези 
хора смисъла от това да се работи и перспективите, които имат, за да превърнем техния потенциал в актив", категоричен 
беше още министър Калфин. 
Пред делегатите той представи и промените в Кодекса на труда, приети от Народното събрание миналата седмица, чрез 
които широк кръг от работодатели ще бъдат насърчавани да разкриват работни места в различни сектори на 
икономиката, в т.ч. селското стопанство. Той подчерта още, че и по пилотните проекти на дуално обучение, се предвижда 
финансово подпомагане на работодатели за разкриване на нови работни места и провеждане на целенасочени 
професионални обучения за подготовка на квалифицирани кадри за нуждите на бизнеса. 
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"Българското правителство подкрепя предприемачеството и се стреми да опрости административната уредба и да 
намали регулаторната тежест", отбеляза министър Калфин. Той напомни, че за настоящия финансов период 2014-2020 г. 
България разполага с малко над 1 млрд. евро европейско финансиране и национално съфинансиране за Оперативна 
програма "Развитие на човешките ресурси". "Към пазара на труда са насочени 60% от средствата по програмата", 
напомни още той. 
В изказването си вицепремиерът подчерта, че успешната съвместна работа на държавните институции, реалния сектор и 
социалните партньори продължава в посока повишаване гъвкавостта и сигурността на пазара на труда. 
 
√ Калфин търси работа на 160 000 демотивирани младежи  
Безработните младежи до 29 години. Масово те са демотивирани и нито учат, нито работят. Това заяви във Варна 
вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин. Той участва в заседание на групата на работодателите към 
Европейския икономически и социален комитет, организирана съвместно с Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ). 
Калфин призова бизнесът да се ангажира с привличането на младите хора. „Това е огромен потенциал, затова от всички 
нас зависи да покажем на тези хора смисъла от това да се работи и перспективите, които имат, за да превърнем техния 
потенциал в актив", заяви вицепремиерът. Калфин напомни, че над 1 млрд. евро са парите по оперативната програма 
„Развитие на човешките ресурси”. 
А към пазара на труда са насочени 60% от средствата, подчерта още той. "Същественият проблем с безработицата обаче 
е, че тя е структурна – най-голям е проблемът с младежите до 29 години, с хората над 55 години и с трайно 
безработните", каза още Калфил. В заключение той добави, че усилията на правителството са насочени към стимулиране 
на предприемачеството и повишаване на гъвкавостта и сигурността на пазара на труда. 
 
359news.bg 
 
√ „Висококонкурентен реален сектор за устойчив икономически растеж и заетост“ 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) е домакин на извънредно заседание на Бюрото на групата на 
работодателите на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) на тема „Висококонкурентен реален сектор за 
устойчив икономически растеж и заетост“, което се провежда във Варна на 6 и 7 юли. 
Васил Велев, председател на управителния съвет на АИКБ откри заседанието, в което взеха участие заместник министър-
председателя и министър на труда и социалната политика г-н Ивайло Калфин, министърът на икономиката г-н Божидар 
Лукарски, г-н Яцек Кравчик, председател на групата на работодателите  в ЕИСК, г-н Петър Кънев, председател на 
Комисията по икономическа политика и туризъм към 43-то Народно събрание, г-жа Диана Йорданова, заместник-
председател на Комисията по бюджет и финанси и много други високопоставени български и чуждестранни гости. 
Акцентът на заседанието беше поставен върху мерките за стимулиране на икономиката, устойчив икономически растеж 
и заетост и повишаване конкурентоспособността на европейските предприятия. Г-н Велев отправи провокация към 
участниците, като сподели прецедент от българската икономическа действителност от последните дни, когато за първи 
път беше проведен национален протест на българската индустрия, в който се включиха над 1250 предприятия, 
благодарение на което беше отложено повишаването на цената на тока за индустрията. Затова не програмите са панацея 
за българската икономика. За да е налице икономически ръст бизнесът се нуждае от сигурна и стабилна среда, добър 
бизнес климат и подкрепа на частните инвестиции. 
Г-н Калфин посочи, че темата на днешното заседание е особено важна за България и подчерта, че подготовката на кадри 
и стимулиране на бизнеса да наема безработни са част от мерките, по които правителството вече работи. Той представи 
направените няколко законодателни промени, които вече са факт като разширяване възможностите на работодателите 
да наемат лица, стартирането на дуалното обучение още през есента на тази година и въвеждането на еднодневни 
трудови договори. Той наблегна на изключително добрия диалог с работодателите и увери участниците, че ще продължи 
политиката на съвместно изработване на мерки с българския бизнес с цел определяне на неговите нужди от 
квалифицирана работна сила. „Без добра съвместна работа между бизнеса и правителството не е възможно постигането 
на иконоимчески ръст“, посочи още Калфин. 
От своя страна г-н Лукарски наблегна в своето изказване на нуждата от иновации, развитие на биотехнологиите, 
мехатрониката и възможностите за финансиране на нови проекти в тази насока. 
Темата за иновациите беше продължена от г-н Кравчик, който също ги посочи като фактор за развитие на 
конкурентоспособна европейска икономика. Той наблегна, че това е особено важно за малкия и среден бизнес и че 
Европейската комисия трябва да поеме риска да финансира иновативни проекти и проекти в областта на НИРД на 
малките и средни предприятия. 
Погледът на Европейската комисия беше представен от г-жа Виктория Петрова, съветник в областта на малките и средни 
предприятия към ГД „Промишленост, предприемачество и МСП“. Тя посочи, че дигиталната революция вече е факт и че 
Европа работи усилено за увеличаване производството на продукти с висока добавена стойност. Тя посочи, че в края на 
Комисията ще представи стратегия за единния пазар на стоки и услуги, чрез която се очаква да бъдат премахнати 
пречките пред интеграцията на вътрешния пазар. Също за европейските предприятия интерес представлява и 
стратегията за единен цифров пазар, с която се цели избягване на монопола в областтта на дигиталните технологии. Г-жа 
Петрова посочи, че само една трета от фирмите използват новите технологии, а 14,5 % въобще не работят с тях. Именно 
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за това Комисията се стреми към създаване на благоприятна среда за бизнеса и намаляване на административната 
тежест пред него. Планът Юнкер се очаква да бъда катализатор за модернизиране на частните капитали в икономиката. 
Г-н Кънев отбеляза като основен проблем за българската икономика развитието на микро и малкия бизнес. 330 000 са 
микрофирмите в България, като средният персонал на фирма е 1,8 човека. През 2014 г. средната заплата в 
микропредприятията е била 47% по-ниска от тази в големите. Успоредно с това за периода 2010-2014 г. заетите лица в 
тях намаляват с 2,3 процентни пункта. Именно затова икономическата комисия в Народното събрание е предприела 
редица мерки за облекчаване положението на микро и малките предприятия. Основните поправки в Кодекса на труда са 
свързани с възстановяване правото на българсксите работодатие да пенсионират с предизвестие своите работници, 
отмяна на графиците за ползване на отпуск и облекчаване на микро и малките предприятия от административни 
задължения. Той посочи още, че в момента се работи и по промени в Закона за счетоводството и Търговския регистър, 
които също са свързани с намаляване на административните тежести. 
С тази инициатива АИКБ още веднъж повиши вниманието върху изключително важната роля на сътрудничество между 
държавата, работодателите, европейските партньори, за да бъде Европа сред водещите при определяне на дневния ред 
в световната икономика. 
 
Bpost.bg 
 
√ Стокооборотът с Гърция ще пострада 
14 400 са гръцките фирми, регистрирани у нас към края на 2014 г.  
Бизнес, правителство и политици очакват затруднения в търговията на България с Гърция, ако съседката ни излезе от 
еврозоната. Това става ясно от изявленията им през миналата седмица. 
Вицепремиерът Томислав Дончев прогнозира: “Ще има т.нар. негативен трансграничен ефект, когато икономиката на 
съседна държава страда. Това се усеща по икономиката и на България, още повече че имаме относително интензивен 
стокообмен. В интерес на истината би имало и положително въздействие вследствие миграцията на бизнес и на 
компании тук заради отличните данъчни ставки и по-стабилната среда”. 
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал прогнозира, че е възможно да пострада износът на 
метали, електроенергия, облекло и текстил, дървообработване, метални изделия и други. Възможностите за работа на 
българи в Гърция също ще бъдат редуцирани, пише „24 часа“. 
2,8 млрд. евро е бил стокообменът ни с Гърция през миналата година, от който 1,48 млрд. евро е износ, показват 
данните. 
За първите 3 месеца на годината търговското салдо е с ръст от 133,4%. Износът е 360,7 млн. лв., с 52 млн. лв. повече от 
същото време на миналата година. При вноса също има оживление - той е за 296 млн. лв. 
Гърция е на 5-о място в износа ни с 6,6% (след Германия, Италия, Турция и Румъния) и на 7-о във вноса с дял от 4,7 на сто. 
На първите 6 места са Германия, Русия, Италия, Румъния, Турция Испания. 
Износът на ток е на първо място в експортната листа. През 2014 г. делът му е 5,21% от стоките, които търгуваме с Гърция, 
а сумата е за 77 млн. евро. През първото тримесечие на 2015 г. делът на тока в експорта е 5,67%, а сумата е 20,46 млн. 
евро, тоест дори и през зимата има сериозен ръст. Лятото е времето на пика на износа на ток за Гърция заради повечето 
работещи климатици. Данните на Електроенергийния системен оператор показват, че няма намаление в износа. 
Например на 2 юли 2014 г. товарът на електроенергийната система на границата е бил от 452 до 505 мегавата. На същия 
ден през тази година най-голямото количество е 552 мегавата. 
Така че поне към този момент износът на ток към Гърция не е засегнат от кризата. 
Структурата на българския износ за Гърция през последните години е сходна със структурата на общия на страната, като 
доминират стоките с относително ниска степен на преработка, електроенергия и субпродукти. Прави впечатление, че 
през 2012 и 2013 г. постепенно в износа се налагат стоки като трикотаж и конфекция, части и принадлежности за машини 
и апарати, месо от птици, електрочасти и принадлежности, стъкларски изделия и др. 
Износът от България за Гърция се съсредоточава в три основни сектора - текстилни изделия и материали, неблагородни 
метали и електрическа енергия. Наблюдава се обаче все по-голям дял на хранителните продукти като пшеница, 
слънчогледово олио, сирена и извара, меса и карантии, както и на нефтени масла и тютюн. 
Голяма част на вноса от Гърция се формира от текстилни материали и изделия, минерални и химически продукти, 
машини и оборудване и неблагородни метали, показват данните на министерството на икономиката. 
За периода 1996-2014 г. инвестициите на Гърция в България възлизат на 3,581 млрд. евро, което представлява около 8,2 
% от общия размер на инвестициите за периода (43,7 млрд. евро) и страната заема 3-о място от общо 182 страни - след 
Холандия и Австрия. За 2012 г. нетните плащания към Гърция надхвърлят притока на преки инвестиции със 126,6 млн. 
евро (по данни на БНБ). 
По данни на Българската агенция за инвестиции Гърция е в челните места у нас в секторите търговия, финансово 
посредничество и недвижимо имущество. По данни на БНБ за 2013 г. преките инвестиции от Гърция възлизат на 67,5 
млн. евро. За миналата година нетните плащания към Гърция надхвърлят притока на преки инвестиции с 30,3 млн. евро. 
Сред 100-те най-големи чуждестранни инвеститора 3 са гръцки - “Виохалко” с компаниите си “София мед” и “Стомана 
индъстри”, “Хеленик петролиум” с българската си фирма “Еко-Елда България” и “Брюинвест” със “Загорка”. 
14 400 са гръцките фирми, регистрирани у нас към края на 2014 г. Това пък показват данни на министерството на 
икономиката, позовавайки са на информационно-правната система “Лакорда”. 
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Най-много търговски дружества с гръцко участие са на територията на Благоевградска област - 5875, в област София-град 
- 5103, в Пловдивско - 1159, в Хасковско - 356. Останалите са в други области, но предимно в Южна България. 
Сред компаниите с чуждестранно участие, регистрирани у нас, Гърция е на водещо място. Сериозен приток на фирми към 
България се наблюдава от 2009 г., особено силен е от 2011 г. насам. 
Преместването им в България се дължи на въвеждането на плосък данък от 10% през същата година, смятат 
икономистите. 
Допълнителен проблем за търговията с Гърция би създало въвеждането на данък от 26% върху трансакциите от 
България. Той би затруднил износа ни, ще спре и изнасянето от Гърция на производства у нас. България вече протестира 
пред ЕС за предложението да се въведе подобен данък, отговор от Брюксел се очаква на 18 август. 
Преди дни председателката на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова заяви, че въвеждането на въпросния 
данък може би ще отпадне. Стоянова смята, че бизнесът ни вече е успял да преструктурира плащанията и 
взаимоотношенията си с гръцките партньори. Това дава надежда той да не бъде засегнат силно. Но при всички случаи 
стокообменът ни ще претърпи сътресение, прогнозира тя. 
 
Dir.bg 
 
√ Калфин не вижда връщащи се от Гърция българи 
Голямата част от българите в Гърция живеят трайно в страната, не са сезонни работници и към момента няма индикации, 
че те са готови да се върнат в България. 
Това коментира днес във Варна вицепремиерът Ивайло Калфин, който заедно с икономическия министър Божидар 
Лукарски участва в конференция на тема "Висококонкурентен реален сектор за устойчив икономически растеж и 
заетост", която се организира от Асоциация на индустриалния капитал в България и от Групата на работодателите на 
Европейски икономически и социален съвет.  
Калфин коментира изказването на бившия социален министър Иван Нейков, който прогнозира, че десетки хиляди 
българи ще се върнат наесен в България и ще се влеят в "армията" на безработните. Нейков прогнозира също, че ще има 
спад в приходите, които българите пращат от чужбина, а това ще доведе до спад на потреблението. 
Калфин посочи, че не смята това за нещо предстоящо, но при всички случаи се обсъждат различни варианти. По думите 
му рисковете за България са няколко и са свързани с търговията и с около 120 000, а през лятото до 200 000 българи, 
които работят в Гърция.  
В отговор на въпрос какви са вариантите за действие, ако се стигне до завръщане на българите от Гърция, Калфин посочи, 
че голяма част от тях или имат някаква професия, или работят в туризма, а в страната ни има недостиг на хора с добра 
квалификация. Освен това той обясни, че в Гърция има българи, които работят в сферата на домашните услуги, и се 
обсъждат различни варианти, включително възможности за признаване на неформално образование.  
Нивата на безработицата у нас не са много високи – тя е около 10%. Проблем са младежката безработица, трайно 
безработните и хората над 55 г., каза още Калфин. 
Според него за всички тези групи Министерството на труда и социалната политика разработва отделни целеви мерки, 
така че да преодолеят  негативната тенденция в най-кратки срокове. 
Каквито и идеи да развиваме, обаче, те не биха били ефективни без участието на бизнеса, допълни Калфин.  
Министърът на икономиката Божидар Лукарски коментира, че след гръцкото "Не" на референдума хипотезите са най-
различни. Според него със сигурност резултатът от референдума ще се отрази на икономиката ни, но първо трябва да 
изчакаме сценариите. По думите му гръцкото "охи" все още не е окончателният изход от гръцката криза. Той е 
категоричен, че няма опасност за финансовата стабилност на страната ни, но предвид факта, че имаме сериозен 
търговски стокообмен с Гърция, ще има някакво отражение.  
"Резултатът от референдума в Гърция е много тревожен за България", коментира в Добрич пък лидерът на ДСБ и 
съпредседател на парламентарната група на Реформаторския блок Радан Кънев, цитиран от Дарик.  
В момента пред България и Румъния има огромни възможности. Това са единствените стабилни държави в цяла 
Югоизточна Европа. Вчерашното решение на гръцкия референдум затвърждава тази позиция. За България този резултат 
е лош, защото един изключително важен съсед - и геополитически, и икономически, се дестабилизира. Същевременно 
ние трябва да сме готови икономически да се възползваме от тази ситуация, обясни лидерът на ДСБ.  
Министър Лукарски заяви, че трябва да се видят реакциите и на международните финансови институции. Според него 
каквото и да се говори в момента, това ще са хипотези преди да се види официалният изход по гръцкия казус. 
Лукарски каза, че в Министерството на икономиката, както и в правителството се отиграват всякакви сценарии. Той 
изрази надежда да не се стига до най-лошите от тях. Министърът допълни още, че Гърция е един пример за това какво би 
се случило и какво се случва с държави, които не спазват строгата финансова дисциплина, която България спазва.  
Божидар Лукарски заяви, че постоянното въвеждане на нови технологии е задължително условие за запазване 
конкурентоспособността и повишаване производителността на труда, а оттам и на доходите.  
 "Българската икономика има нужда от добре функционираща иновационна среда, която да гарантира възможности за 
бърз преход към производство на стоки с висока добавена стойност", посочи Лукарски. 
 
Inews.bg 
 
√ Ивайло Калфин: Силна икономика не се прави с ниски заплати  
България е страната с най-ниското почасово възнаграждение в ЕС - 3,7 евро на час 
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Работещите трябва да получават достойно заплащане за изработеното, защото силна икономика не се прави с евтини 
заплати. Това заяви вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, по време на 
Извънредното заседание на група "Работодатели" към Европейския икономически и социален комитет и Асоциацията на 
индустриалния капитал в България във Варна. 
"Повишението на минималната работна заплата гарантира своеобразна долна граница за подкрепа на възнагражденията 
на трудовия пазар. Оттласкването на минималната работна заплата от линията на бедността започва постепенно да 
показва своите резултати и те в никакъв случай не са пагубни за бизнеса", добави Калфин. 
Той подчерта, че когато се говори за конкурентоспособност и развитие на икономиката, няма как да не стане въпрос за 
нивото на заплатите. Нивото на минималната работната заплата има много съществени социални измерения, подчерта 
социалният министър. 
"Ниската минимална работна заплата е силно демотивиращ фактор за работа, особено на младите хора у нас и 
неслучайно една от причините за това над 160 000 млади българи да не искат да работят е ниското ниво на минималната 
работна заплата. Плавното й покачване ще внася повече смисъл в това да работят" - обясни Ивайло Калфин. 
Той подчерта, че механизмът за определяне на нива на минималната работна заплата се нуждае от доработка и 
отбеляза, че очаква до есента да са изработени критерии, които да позволяват определянето й като резултат от ясен 
консенсус между държава, работници и работодатели. 
Междувременно излязоха данни, според които България е страната с най-ниското почасово възнаграждение в ЕС през 
2014 г. - 3,7 евро на час. Най-високото заплащане е в Дания - 40 евро. Бившите соцдържави Литва и Латвия на час 
получават 6,5 евро, в Унгария 7,2евро, в Естония 10 евро, съобщава украинското електронно издание 20khvylyn. 
Украинците са получавали през изминалата година средно 1,3 евро на час. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Дончев: България научи своя урок да харчи толкова, колкото получава 
България научи своя урок да харчи толкова, колкото получава. Това заяви пред bTV вицепремиерът Томислав Дончев.  
Той отрече твърденията, че цената на тока у нас се задържа изкуствено. Според него не е възможно след Нова година 
цената на електроенергията да скочи рязко. 
„Нямаме изкуствено задържане на цената на тока, най-малкото защото от изкуственото задържане на цената на тока 
през последната година сме оставили енергетиката в това състояние, което е в момента. Половината от паричния 
дефицит вътре е следствие на т. нар. тарифен децифит. Втората половина от дупката е заради „Цанков камък” и заради 
„Белене”, заяви Дончев. 
Проверката във ВЕИ сектора продължава , като основната цел е да се провери дали декларираните от тях инвестиционни 
разходи и параметри отговарят на формулата, на базата на която на тях им се плаща по-висока цена, каза още 
вицепремиерът. 
Той обаче подчерта, че това не трябва да се приема като гонения на даден бранш. Който като почтен и съвестен 
инвеститор не е надписвал сметката, може да бъде спокоен, посочи Дончев. 
Трудно ми е да си представя, че част от нещата, които са се случвали в енергетиката изобщо, включително и във ВЕИ 
сектора, са ставали без политическа протекция. Имаме драстични случаи, изтъкна той. 
На въпрос дали в ГЕРБ има хора, които са осъществявали протекция над други, които притежават ВЕИ-та, Дончев 
отговори, че не знае за такива хора. 
„Това, че някой е член или на позиция в ГЕРБ, било депутат или друг, не е никаква индулгенция, нито имунитет”, 
категоричен беше той. 
Не помня никой да е бил натискан Иван Искров да остане на поста като управител на БНБ, нито някой да се е оплаквал от 
натиск, каза Дончев по повод твърдението на бившия финансов министър Симеон Дянков, че значима фигура извън 
правителството е осъществила натиск Искров да бъде преизбран на поста през 2009 г. Не знам какво има предвид 
Симеон Дянков, дочух, но не знам за какво става дума, заяви лаконично Дончев. 
По повод кризата с Гърция той изтъкна, че страната е важен търговски партньор за България. Износът ни за Гърция е от 
порядъка на 3 милиарда. Над 100 хиляди души работят в страната, а през лятото броят им става почти двоен. 
Ако кризата в Гърция се задълбочи, което е напълно възможно, част от тези над 100 хиляди българи може да изберат да 
се върнат в България, отбеляза вицепремиерът. 
В България освен безработица има и недостиг на работна сила, особено в някои сфери като туризма, сектора на услугите. 
Така че ефектът ще е двояк – от една страна, нов натиск на пазара на труда, от друга страна - нови възможности за 
бизнес, смята той. 
Според него кризата в Гърция би могла да свие експортните възможности на България, но от друга страна, тече процес по 
миграция на гръцки бизнеси в България заради много по-стабилната политическа и икономическа среда. 
Прекалено екзотичен сценарий е връщането на драхмата в Гърция. Това означава, че кризата е ескалирала до крайна 
степен и преговорите във всякакъв вид са невъзможни, посочи Дончев. 
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Според него гръцкото правителство, с убеждението, че мощността му е повишена след референдума,  ще се опита да 
лансира нещо близо до петъчното предложение на Ципрас, редуциране на дълга с нови 30% и гратисен период от 20 
години, което няма как да бъде прието. 
По думите на Дончев най-опасен ефект обаче имат затворените банки в южната ни съседка. Ако банковата система не 
работи още няколко дни или още седмица, това ще има ужасяващ ефект върху икономиката, прогнозира Дончев. 
 
 
√ ЕК ще помогне на земеделци, пострадали от руското ембарго 
Производителите на череши и други летни плодове може да бъдат включени в програмата ЕК за подпомагане на 
земеделските производители, пострадали от руското ембарго. 
Това коментира пред журналисти в Брюксел еврокомисарят по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган, 
цитиран от bTV. Все още обаче е рано да се говори за суми, тъй като всичко е на ниво обсъждане. 
"Износът на България като земеделска продукция за Русия е малък. При вас рискът идва от това, че големи износители 
като Полша и Румъния могат да потърсят пазар за непродадената си продукция в България и така да навредят на 
българските фермери“, обясни Хоган. 
Продължението на програмата ще е насочено главно към изкупуване и блокиране на определени количества продукция 
от Полша и Румъния. 
В края на седмицата еврокомисарят по земеделие и развитие на селските райони идва на посещение в България. 
 
 
√ Лукарски: У нас има много положителни примери за ОП „Конкурентоспособност” 2007 – 2013 
В страната има много положителни примери за ОП „Конкурентоспособност” 2007 - 2013. Често предприемачите случайно 
научават, че могат да кандидатстват по програмата. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски, който 
посети днес предприятие във Варна, което успешно е реализирало проект по внедряване на ново производство в 
полиграфичния сектор в рамките на Оперативна програма „Развитие на конкуреноспособността на българската 
икономика“ 2007-2013, съобщи Фокус. 
Според министър Лукарски е важно предприемачите да знаят какво търсят като ефект и ефективно да внедряват машини 
в новите производства. „В конкретния случай два пъти се е намалило участието на човека в трудовия процес, а 
производителността се е увеличила четири пъти. Това е довело до разширяване на производство о и откриване на нови 
пазари за развитие. За нас това е положителен пример и би трябвало да бъде такъв и за всички малки и средни 
предприятия”, обясни министър Лукарски. Той допълни, че по този начин се разширява и дейността. 
„Когато са кандидатствали по програмата, са били микро предприятие, а сега вече е малко предприятие, следващата цел 
е в квотата средни”, каза Божидар Лукарски. Той добави, че в страната има доста положителни и негативни примери в 
това отношение. „Аз се стремя да се запознавам с положителните, за да мога да ги давам като пример за кандидатстване 
за следващия програмен период, който отново е насочен към малките и средни предприятия. Това е и целта ни да вадим 
успешните проекти и да показваме на предприемачите, че тях ги има”, добави още министър Божидар Лукарски. 
 
√ ДДС по света - от 15 до 27% 
Близо 1 млрд. лв. влизат в хазната средно за година от ДДС. С косвения данък се облагат стоки, услуги и сделки. Той е 
един от най-бързите инструменти за управление на данъчните приходи и за влияние върху потреблението. 
Тъй като данъкът е некумулативен и се начислява еднократно върху крайната цена на стоката или услугата, той се 
прилага заедно с т.нар. приспадане по цялата верига - от производството до крайното потребление. Всяко данъчно 
задължено лице изчислява данъка върху цената на продадените стоки или услуги и го приспада, а последният от 
веригата получава обратно ДДС от държавата чрез т.нар. данъчен кредит. 
От три години у нас действа и механизъм на обратното начисляване на ДДС - от получателя на доставката, който бе 
въведен като средство за намаляване на данъчните измами. 
Проверка на “24 часа” показа, че над 136 държави в света са въвели косвения налог 
Всички данни за размерите му и за изключенията от него са актуални към 1 януари 2015 г., тъй като през всяка данъчна 
година в повечето държави има промени. 
Сред големите изключения, които не използват ДДС на национално ниво, е САЩ, където има подобни инструменти в 
някои отделни щати. 
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Три са най-важните параметри в прилагането на този данък, посочват експерти. 
Първият е размерът на общата или т.нар. стандартна ставка. Две европейски директиви, които всички държави в 
общността, включително и България, трябва да спазват, предвиждат като задължително правило общата ставка за 
облагане да е най-малко 15%. 
От държавите в ЕС, в които има ДДС, общата ставка е най-висока в Унгария - 27%, Хърватия и Швеция - 25%, Румъния - 
24%. Най-ниска е в Люксембург - 17%, и Малта - 18%. В България тя е 20%. (Виж таблицата.) 
Второто правило, действащо в ЕС, позволява на всяка държава да въведе една до две намалени ставки, които обаче 
трябва да са не по-малки от 5% за съответните стоки и/ или услуги. Т.е. разрешената ножица между стандартната ставка и 
по-леката е до 10%. 
Данните показват, че от 27-те държави в ЕС засега единствено Дания не се е възползвала от правото си да въведе 
различно облагане. 
В България диференцираната ставка е само една - 7% за хотелиерски услуги при организирани пътувания. 
Анализът на информацията сочи още, че почти всички европейски държави са избрали да въведат по-леко облагане за 
храни, лекарства, медицински услуги. 
По-ниски са ставките в повечето европейски и други държави и при облагането на достъпа до спортни и културни 
мероприятия, на хотели, на книги и на вестници. 
Има и екзотични примери като Люксембург, където са избрали да облагат по-ниско виното, моторите и горивата за 
отопление. 
Освен облагаеми с ДДС стоки и услуги съществуват и т.нар. освободени сделки. Те пък са два вида - със и без право на 
приспадане на данъчен кредит. 
В този режим всяка държава включва различни стоки или услуги, които са преценени като приоритет за нейната 
икономика в съответния период от време. 
В някои има законова възможност и за пълно освобождаване от данъка според големината на фирмата. Без ДДС във 
Франция например работят малки фирми с приходи до 76 хил. евро за стоки и до 27 хил. евро за услуги. 
В други държави, като Малта например, предприятията, чиято дейност се състои предимно от доставки на стоки, трябва 
да се регистрират по ДДС при оборот 37 хил. евро. Фирмите от сферата на услугите пък трябва да имат 24 300 евро. За 
всички останали случаи прагът е 14 600 евро. 
Историята на промените в режимите на ДДС досега показва две тенденции. Първата е, че въвеждането на 
диференцирани ставки обикновено е съпроводено с увеличаване на стандартната. 
Причината обикновено е заради спад на приходите от по-ниското облагане, което се компенсира с повишаване на 
общото. 
Великобритания през 80-те години има една от най-високите ставки - 25%, и забранява диференцираните. През 1982 г. 
кабинетът предприема драстично намаление на облагането до 8%. Една година след това връща отново 
диференцираните ставки, но заради интересите на фиска вдига основната от 8 на 15%. 
Втората закономерност е, че размерите и на основното и на облекченото облагане с ДДС се променят много по-често в 
сравнение с останалите налози. Своеобразен рекордьор по промени е Ирландия. Тя го въвежда на 1 ноември 1972 г. 
Използват се три скали - основна, увеличена и намалена. Първоначално основната ставка е 16,37%. Има две намалени - 
5,26 и 1%, и една увеличена - от 30,26%. За 33 години там е имало 29 корекции, като последната е от 1 януари 2004 г. 
България въведе ДДС на 1 април 1994 г. със ставка от 18%. Две години по-късно - от 1 юли 1996 г., ДДС бе увеличен до 
22%, а от 1 януари 1999 г. ставката падна до 20%, колкото е и сега. 
Тя се налага върху всички облагаеми доставки, върху вноса на стоки и за облагаемите вътрешнообщностни 
придобивания. Намалена данъчна ставка - 7%, има за настаняването, предоставено от хотелиер, и то когато то е част от 
организирано пътуване. 
Износът е освободен от ДДС, а данъкът се начислява при вноса. С нулева данъчна ставка в България са: доставки на стоки 
до трети страни, международен транспорт на пътници, доставка на природен газ и електрическа енергия. 
Без данък са и доставки, свързана с международния стоков трафик, такива по обработка на стоки, както и доставка  на 
злато за централни банки. Извън полето на ДДС са оставени вътрешнообщностите доставки на нови превозни средства, 
на акцизни стоки, както и такива по силата на международни договори, спогодби, споразумения, конвенции, по които 
България е страна. 
Няма ДДС и при доставките на стоки и услуги, по които получатели са въоръжените сили на други държави, които са 
страни по Северноатлантическия договор, или доставките на стоки и услуги, по които получатели са институциите на 
Европейския съюз. 
Дискусията за разширяване на обхвата на намаленото облагане и у нас се води отдавна. Най- честият аргумент, изтъкван 
от българските власти “против” са повишените разходи за администриране и увеличаване на загубите от източване на 
ДДС, когато има диференцирано облагане. Като допълнителен аргумент се изтъква и това, че всяка сфера има своите 
аргументи точно тя да се ползва от по-лекия режим. 
Гласовете “за” въвеждане на различни ставки най-често са два. Първият - че с тях данъкът се превръща в работещ 
инструмент и социална политика чрез понижаване на цените, напр. на храни и лекарства. Вторият - че може да се 
използва средство за локално съживяване на потреблението, което да доведе до икономическо оживление. 
 
√ Експерт: Кризата в Гърция се отразява на целия туризъм 
Като цяло кризата в Гърция се отразява на целия туризъм. От европейски туроператори сме информирани, че средно 
дневно има около 50% откази на пътувания. Това заяви в интервю за Агенция „Фокус” директорът на Институт за анализи 
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и прогнози за туризъм Румен Драганов. Той отбеляза, че в същото време гръцките официални власти съобщават за 70% 
спад към туризма, което означава, че ще има голямо намаление за късните записвания. 
„Гърция е дестинация, към която определено броя на записванията в последния момент е много голямо като процент”, 
уточни Драганов и поясни, че това означава, че ще бъде освободена леглова база. 
„Информацията, която получаваме е, че може да се плаща в български лева на определени места, където гърците с 
удоволствие приемат нашата валута и в същото време ще се наблюдава засилен интерес към туристи. Конкуренцията ще 
доведе до спад на цените”, прогнозира Драганов като отчете, че българите по не умеят да се пазарят така, както го умеят 
гърците. 
„Кризата в Гърция се отразява изключително неблагоприятно на пътувания на гърци в чужбина. От една страна техните 
кредитни карти са блокирани, а от друга – кризата ще доведе до намаляване на възможностите на служителите в 
държавната администрация и пенсионерите да реализират свои пътувания, което ще повлияе на намаляване броя на 
туристите, които ще пътуват от Гърция навън, включително и от България”, поясни Румен Драганов. 
По думите му в годишен план има 900 хил. българи, които отиват към Гърция и около милион и 100 хил. гърци, които 
идват в България. 
„Очакваме това число да намалее следствие на тази неопределеност, която съществува в Гърция към момента и 
очакваната политическа и икономическа криза, която е факт”, каза още Румен Драганов. 
 
Вестник Труд 
 
√ Калфин: Бързото влизане в еврозоната няма да е добре за икономиката ни 
Нашата икономика е много по-назад от средната за Европа, затова, ако утре трябва да влезем в еврозоната, това няма да 
е добре за икономиката ни. Това, което се случва в Гърция показва ясно това. Единната валута изисква сходно 
икономическо развитие. 
Това каза пред БНТ вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин. Той се аргументира, че енергийната 
ефективност не е добра у нас, технологичната въоръженост и подготовката на кадрите също. За влиянието на процесите в 
Гърция за българския бизнес той уточни, че еврозоната се занимава с Гърция, не ЕС, а ние не сме в еврозоната. Гърция е 
голям наш партньор, тя е с по-развита икономика. В този смисъл ние трябва да анализираме всички рискове. Внимателно 
следим рисковете за българската икономика и анализираме, каза вицепремиерът. Няма как да се възползваме от 
проблемите на съседите, отбеляза той и каза, че още от началото на кризата в Гърция много фирми са се регистрирали у 
нас. 
Еврозоната може да продължи и без Гърция, коментира Калфин. Според него това ще бъде лош знак, че не е 
еднопосочно движението в Еврозоната. Ще бъде трудно, защото няма механизъм как една държава може да излезе. 
Това ще се случи, ако Гърция си върне валутата. Има много такива опити, но обикновено те водят до фалити. 
Пенсионната реформа е тежка тромава и дългосрочна. Не можем да чакаме някакви чудеса да се случат днес или утре. 
Но ние трябва да гледаме и да се стремим да има увеличаване на пенсиите. Надявам се преди ваканцията да затворим 
пенсионните теми, коментира Калфин. Всички виждат, че сегашната система е лоша и тя гарантира спиране на 
плащанията. Няма как икономиката ни да понесе вдигане на осигуровките, каза той. 
Минималната работна заплата се оказва, че е много важна за някои работодатели. Но тя се получава от много малко 
хора. Надявам се българската икономика да не е толкова зависеща от евтин труд, каза социалният министър. Над 800 
млн. са се увеличили приходите след решението на парламента да се криминализира неплащането на осигуровки, увери 
вицепремиерът. 
 
√ До 2000 лв. глоба за търговия на плажа 
От 1500 до 2000 лв. е глобата при първо нарушение за нерагламентираните търговци на храни по плажовете, а за 
юридическо лице санкцията достига 4500 лв. Това каза д-р Георги Митев, директор на Областна дирекция по безопасност 
на храните – Бургас, цитиран от Фокус. 
Той добави, че голямо съдействие трябва да оказват концесионерите на плажовете и всички отговорни институции. 
„Акцентираме на това, да има колкото се може повече регламентирани обекти и тези обекти да отговарят на 
изискванията. Трябва да кажа, че в един комплекс като Слънчев бряг, при силен сезон жителите му стават около 400 хил., 
което няма как да се покрие единствено и само от инспекторите, които са двама на брой“, обясни д-р Митев. 
По думите му, целта е да се увеличи броя на регистрираните обекти. Близо 850 са новорегистрираните обекти в Бургаска 
област. 
 
Вестник Преса 
 
√ Лидери от Еврозоната в пореден опит да решат съдбата на Гърция 
Правителствените лидери от Еврозоната се събират за пореден път на кризисна среща в Брюксел, за да решават съдбата 
на Гърция и общата валута. 
Какви ще са шансовете за сделка след референдума, ще стане ясно от Страсбург, където сутринта и ранния следобед 
пред депутатите в ЕП изявления ще направят председателите на Еврокомисията - Жан Клод Юнкер и на Съвета - Доналд 
Туск, съобщи БНР. От неделя вечер двамата мълчат, но са в непрекъснати консултации с 18-те лидери, на държавите-
кредиторки на Гърция, които споделят общата валута. 
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В Брюксел в 14 часа следва заседание на министрите на финансите. Очаква се пред еврогрупата новият гръцки министър 
Евклид Цакалотос да изложи писмените искания на кабинета на Сириза. Ключовото искане е за анулиране на голям 
процент от гръцкия дълг, който възлиза на общо над 300 милиарда. Самата идея досега твърдо се отказваше на Атина. 
Ако няма сделка, въпросът ще се отнесе на най-високо ниво от премиера Алексис Ципрас и 18-те му колеги в 19 часа, 
като не е известно, кога през нощта ще има развръзка. 
Съдейки по изказванията от Берлин, Париж и останалите столици, паричният съюз изглежда разединен за вариантите: 
Първо - дали да се отпише дългът, да се инкасират загуби за европейските данъкоплатци и банки, да се отслабят 
условията за реформи към Атина или второ - напротив - тя да бъде оставена без пари и принудена да се откаже от 
еврото. 
Залогът е не само благосъстоянието на гърците, а стабилността и курсът на общата валута, в която се получават заплати, 
пенсии и се определя производствената цена на стоките в Еврозоната. Трети вариант, при който премиерът Ципрас да 
приеме вече поставените условия за бюджетна дисциплина и реформи, изглежда малко вероятен, с оглед на силното 
гръцко "не" на референдума. 
Снощи германският канцлер Ангела Меркел заяви след срещата си с президента на Франция Франсоа Оланд в Париж, че 
условията за нови преговори с Гърция не са налице и гръцкият премиер Алексис Ципрас трябва да направи "точни 
предложения".  
Гърция няма да се съгласи на нежизнеспособно споразумение с кредиторите, каза снощи новоназначеният й финансов 
министър Евклидис Цакалотос. Днес той заминава за Брюксел за участие в срещата на финансовите министри от 
еврозоната. 
Цакалотос не каза какво разбира под жизнеспособно споразумение. Говорейки за неделния референдум, на който 
голямо мнозинство от гражданите на страната отхвърлиха поставените от кредиторите условия за споразумение, той 
каза, че даденият с допитването до народа сигнал "ще остане в икономическата история". Той похвали своя 
предшественик на този пост Янис Варуфакис, който подаде вчера оставка по молба на премиера Алексис Ципрас, за да 
бъдат активизирани спрените преговори. 
"Ние достигнахме до този пункт благодарение на Варуфакис - цялата планета сега обсъжда жизнеспособно решение за 
(дълговия проблем на) Гърция. Мисля, че всички ние, целият народ, трябва да му кажем огромно благодаря. Надявам се 
да продължа тази работа, а той ще ми помага със съвети", подчерта новият гръцки  
финансов министър. 
Председателят на Еврогрупата Йерун Дейселблум призова гръцкия премиер Ципрас да донесе на днешната спешна 
среща на лидерите на еврозоната нови конструктивни предложения. Говорейки пред холандския парламент, 
Дейселблум, той каза, че без ясен пакет от реформи оставането на Гърция в еврозоната е "много проблематично". 
Президентите на САЩ Барак Обама и на Франция Франсоа Оланд обсъдиха в телефонен разговор снощи положението в 
Гърция след неделния референдум, се казва в съобщение на Белия дом, цитирано от Франс прес и ТАСС. 
Двамата се съгласили с необходимостта да се търси изход от кризата, който "ще позволи на Гърция да се върне към 
политиката на реформи, възстановяване на икономическия растеж и приемливо за еврозоната равнище на 
задлъжнялост". Те признали, че затова "всички страни (в преговорите) трябва да се съгласят на нелек компромис". 
Президентите отбелязали също така, че техните "икономически съветници остават в тесен контакт един с друг и 
наблюдават ситуацията в Гърция и на световните пазари". Американският финансов министър Джак Лю говори по 
телефона снощи с гръцкия премиер Алексис Ципрас и с новоназначения си гръцки колега Евклидис Цакалотос и каза, че 
очаква Атина и кредиторите да подновят преговорите за изход от създалата се остра кризисна ситуация. 
Лю изрази надежда, че такъв изход "ще позволи на Гърция да извърши болезнените, но необходими фискални и 
структурни реформи, да се върне към икономически растеж и да дойде в състояние да обслужва дълговете си". 
 
√ Токът поскъпна при сделки на пазара 
Причината е, че през юли и август търсенето в Югоизточна Европа се увеличава заради използването на климатици 
и някои сезонни индустрии 
Токът, продаван от държавната НЕК на свободния пазар, поскъпна за месец с около 19% до 86 лв. за мегаватчас без ДДС. 
Това съобщиха пред „Преса“ търговци на електроенергия. Причината е, че през юли и август търсенето на ток в 
Югоизточна Европа обичайно се увеличава заради използването на климатици и някои сезонни индустрии.  
Износът на електроенергия вчера осигуряваше товар на близо 1600 мегавата мощности в България. Това равнище е 
характерно по-скоро за студения зимен сезон, отколкото за лятото. Сега страната ни изнася за Турция, Гърция, Сърбия и 
Македония, като за Гърция работят около 500 мегавата.  
Независимо от оживлението на пазара и по-високите цени вчера се наложи АЕЦ „Козлодуй“ да работи с намалена 
мощност - около 1880 мегавата вместо 2000-2060 мегавата. „Това е въпрос на търговска политика“, обясниха експерти. 
 
√ Томислав Дончев: Няма изкуствено задържане на цената на тока 
Няма гонения във ВЕИ сектора, обясни вицепремиерът 
Нямаме изкуствено задържане на цената на тока, най-малкото защото от изкуственото задържане на цената на тока през 
последната година сме оставили енергетиката в това състояние, което е в момента. Половината от паричния дефицит 
вътре е следствие на т. нар. тарифен децифит. Втората половина от дупката е заради "Цанков камък" и заради "Белене". 
Това каза пред Би Ти Ви вицепремиерът Томислав Дончев. 
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Проверката във ВЕИ сектора продължава, като основната цел е да се провери дали декларираните от тях инвестиционни 
разходи и параметри отговарят на формулата, на базата на която на тях им се плаща по-висока цена, каза още 
вицепремиерът. 
Той обаче подчерта, че това не трябва да се приема като гонения на даден бранш. Който като почтен и съвестен 
инвеститор не е надписвал сметката, може да бъде спокоен, посочи Дончев. "Трудно ми е да си представя, че част от 
нещата, които са се случвали в енергетиката изобщо, включително и във ВЕИ сектора, са ставали без политическа 
протекция. Имаме драстични случаи", изтъкна той. 
На въпрос дали в ГЕРБ има хора, които са осъществявали протекция над други, които притежават ВЕИ-та, Дончев 
отговори, че не знае за такива хора. "Това, че някой е член или на позиция в ГЕРБ, било депутат или друг, не е никаква 
индулгенция, нито имунитет", категоричен беше той. 
"Не помня никой да е бил натискан Иван Искров да остане на поста като управител на БНБ, нито някой да се е оплаквал 
от натиск", каза Дончев по повод твърдението на бившия финансов министър Симеон Дянков, че значима фигура извън 
правителството е осъществила натиск Искров да бъде преизбран на поста през 2009 г. Не знам какво има предвид 
Симеон Дянков, дочух, но не знам за какво става дума, заяви Дончев. 
По повод кризата с Гърция той отбеляза, че страната е важен търговски партньор за България. Износът ни за Гърция е от 
порядъка на 3 милиарда. Над 100 хиляди души работят в страната, а през лятото броят им става почти двоен. Ако кризата 
в Гърция се задълбочи, което е напълно възможно, част от тези над 100 хиляди българи може да изберат да се върнат в 
България. В България освен безработица има и недостиг на работна сила, особено в някои сфери като туризма, сектора 
на услугите. Така че ефектът ще е двояк – от една страна, нов натиск на пазара на труда, от друга страна - нови 
възможности за бизнес, смята той. 
Според него кризата в Гърция би могла да свие експортните възможности на България, но от друга страна, тече процес по 
миграция на гръцки бизнеси в България заради много по-стабилната политическа и икономическа среда. 
Прекалено екзотичен сценарий е връщането на драхмата в Гърция. Това означава, че кризата е ескалирала до крайна 
степен и преговорите във всякакъв вид са невъзможни, посочи Дончев. Според него гръцкото правителство, с 
убеждението, че мощността му е повишена след референдума, ще се опита да лансира нещо близо до петъчното 
предложение на Ципрас, редуциране на дълга с нови 30% и гратисен период от 20 години, което няма как да бъде 
прието. По думите на Дончев най-опасен ефект обаче имат затворените банки в южната ни съседка. Ако банковата 
система не работи още няколко дни или още седмица, това ще има ужасяващ ефект върху икономиката, прогнозира 
Дончев. 
 
√ Теменужка Петкова: На път сме да овладеем кризата в енергетиката 
Гражданите нямат основание да се съмняват в професионализма на КЕВР 
Кризата в енергетиката сме на път да я овладеем. Правим всичко възможно, правителството има и волята, полага и 
усилията. КЕВР има много важната роля да определи цената на електроенергията в България. Българските граждани 
нямат основание да се съмняват в професионализма на комисията. 
Това заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова пред БНТ. По повод твърденията на Иван Иванов, че има 
политически сили, които му оказват натиск, Петкова заяви, че "от страна на правителство няма такива политически сили". 
Тя определи, че има резерви, за да може да се стабилизира финансовото състояние на сектора без да се повишава 
цената на тока. Има възможности да се управлява така сектор енергетика, който да позволи да бъдат спрени течовете. 
Резервите, които обсъждахме с премиера и с работодателските организации и синдикатите на мерки, които отдавна сме 
обсъждали в правителството, подчерта Петкова. С промените в Закона за енергетиката ще се въведе месечен сертификат, 
който КЕВР да издава всеки месец. Така ще се прави всеки месец сертификат за закупуване на енергията. Досега се е 
плащало само на годишна база. Сега енергията ще се изкупува само в размер, определен от комисията. От тази мярка ще 
се спести около 50-60 млн. лв. Друга мярка е свързана със Закона за ВЕИ-тата, поясни министърът. Петкова дори 
анонсира, че на база на тези резерви КЕВР би могла да определи по-ниска цена на тока. 
Фонд сигурност на електроенергийната система ще се формира от 5% вноска от приходите от продажба на всички видове 
електроенергия. Идеята е този фонд да бъде управляван от управителен съвет, в него ще има 7 члена, коментира 
Петкова. Фондът показва първата стъпка към либерализация на пазара, подчерта тя. В края на тази седмица предстои да 
подпишем консултантски договор със Световната банка, уточни тя. 
 
Вестник Сега 
 
√ Държавата ще дава повече пари на големите болници 
Симеон Дянков: Национализираният резерв на НЗОК е вече върнат 
Министърът на здравеопазването д-р Петър Москов посети варненската МБАЛ "Св. Анна" и обеща, че 
министерството ще й отпусне допълнителни 200 000 лева за ремонт на спешното отделение. Москов заяви, че 
болницата е била системно ощетявана в сравнение с други болници. 
Големите болници следва да получават повече пари за спешност - и от МЗ, и от здравната каса, обяви здравният 
министър Петър Москов. 
Правителството ще увеличава парите за спешност на големите болници, обеща Москов във Варна вчера. Това е целта на 
спешния пакет, който трябва да заработи от догодина и да покрива лечението на спешните случаи, независимо дали 
става въпрос за осигурени пациенти или не, допълни той. Министърът даде пример и с варненската болница "Света 
Анна", която ще получи от МЗ 200 000 лева за апаратура за спешното й отделение, което ще бъде ремонтирано. В 
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големите градове вече има и частни болници с натоварени спешни отделения и вероятно те ще получават заплащане за 
спешност. 
В момента държавата не дава финансиране на болниците си освен за апаратура. За спешния пакет пък доскоро се 
твърдеше, че всъщност ще покрива това, което сега се осигурява от "Спешна помощ", която е отделна структура и няма 
нищо общо с болниците. 
Москов освен това каза, че се надява решенията на надзора на здравната каса да бъдат "ясно ориентирани към това 
големите структуроопределящи областни и университетски болници да получат допълнително финансиране" за това, че 
поемат и спешност. Според него за тях има пари в бюджета на касата и методологията на финансиране трябва да се 
промени така, че да се плаща повече на тези, които приемат спешни случаи. 
Общинските болници обаче трябва да получават пари за апаратура от общините, припомни Петър Москов. 
Министърът смята, че темата за приватизацията и привличането на частни капитали в болниците все още среща 
противоречиви мнения и има нужда от още дискусии. Според него обаче не е изключено въпросът отново да бъде 
поставен на дневен ред още в края на тази година. 
В МЗ се прави правен анализ възможно ли е медицинските сестри да бъдат задължавани да работят няколко години у 
нас и едва след това да имат право да практикуват в чужбина. Ако анализът не покаже противоречия с европейското 
законодателство и директиви, не е изключено да се вземат такива мерки, обяви Москов. 
СМЕТКИ 
Резервът на здравната каса, който беше национализиран през 2010 г., вече почти е върнат на НЗОК, смята бившият 
финансов министър в кабинета "Борисов 1" Симеон Дянков. "Само тази последната година, 2014 г., здравната каса и 
въобще здравеопазването получи някъде около 600 млн. повече от първоначалния си бюджет. Миналата година получи 
около 500 млн. повече. През 2010 г. парите бяха изхарчени главно за пенсии, защото просто нямаше как да се покрият 
пенсиите. Междувременно обаче от 2011 г. до сега над 1.4 млрд. са дадени от държавния бюджет, допълнително, извън 
различните бюджети на здравната каса. С други думи, парите са върнати", смята той. Той поясни, че е било по-добре 
тогава парите да се вземат от НЗОК, а не като държавен дълг, защото лихвите били прекалено високи.. 
 
Вестник Класса 
 
√ Ставаме седми по ръст на БВП в Евросъюза 
В последното тримесечие на годината България ще отчете ръст на икономиката от 1,6% и ще е седма по ръст в Европа, 
сочат прогнозите на експерти, анкетирани от Bloomberg, съобщава Prian.ru.  
Начело на класацията е Чехия с очаквано увеличение от 3 на сто, а веднага след нея е Словакия с почти същия резултат, 
показват данните от допитването. Преди нас са още Испания, Унгария, Германия и Португалия. Най-голямата икономика 
на Европа – германската се очаква в периода октомври-декември да нарасне с 1,8 на сто, колкото и на някога най-
бедната страна в ЕС - Португалия. 
В топ 10 след България в прогнозата с очакван ръст на 1 на сто са Франция, Австрия и Италия. Учудващо, но за 
изправената пред излизане от еврозоната Гърция аналитиците прогнозират нарастване на икономиката от 0,9%. На 
опашката в Европа по ръст са Хърватия и Швейцария, съответно с 0,2 о 0,1 на сто, сочат данните от анкетата на Bloomberg. 
Междувременно министърът на икономиката Божидар Лукарски заяви вчера във Варна, че страната ни е формулирала 
амбициозната, но постижима цел да постигне дял от 1,5% от БВП за разходите за научноизследователска и развойна 
дейност и иновации до 2020 г. 
ПРОГНОЗА ЗА БВП В ЕВРОПА - ОКТОМВРИ-ДЕКЕМВРИ: 
1. Чехия    +3,0%  
2. Словакия    +2,9%  3. Испания    +2,8%  
4. Унгария    +2,7%  
5. Германия    +1,8%  
6. Португалия    +1,8%   
7. БЪЛГАРИЯ    +1,6%  
8. Франция    +1,5%  
9. Австрия    +1,4%   
10. Италия    +1,1%   
11. Гърция    +0,9%   
12. Хърватия    +0,2%   
13. Швейцария    +0,1%  
14. Русия    -3,5%  
15. Украйна    -4,0% 
 
Investor.bg 
 
√ Юнкер: Не искаме Гърция да бъде изхвърлена от еврозоната  
Председателят на ЕК не очаква на заседанието на държавните ръководители и на финансовите министри от 
еврозоната тази вечер в Брюксел да има решение 
Изхвърлянето на Гърция от еврозоната и ЕС не е нещо, което искаме или бихме искали. Това заяви пред Европейския 
парламент в Страсбург председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, цитиран от БТА. 
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Той посочи, че не очаква на заседанието на държавните и правителствените ръководители и на финансовите министри от 
еврозоната тази вечер в Брюксел да бъде намерено решение. 
Според моя опит опростените отговори и решения са погрешни. Няма лесни решения пред Европа, тя работи с 
компромиси, в тази посока ще продължи работата си и Комисията. Решението няма да бъде намерено незабавно. Ако 
днес постигнем решение, то ще бъде твърде опростено решение, коментира Юнкер. 
Вярвам, че напускането на Гърция трябва да бъде избегнато, против това съм. Някои в ЕС правят кампания за излизането 
на Гърция от еврозоната. ЕК ще работи за възобновяването на преговорите с Гърция. Какъв ЕС ще бъдем, ако спрем да 
говорим помежду си? Гръцката делегация допусна голяма грешка с напускането на неприключилите преговори. Време е 
отново да се съберем около преговорната маса, посочи председателят на комисията. 
Необходимо ни е възстановяването на реда. Време е да престанем с нападките. Неприемливо е ЕК да бъде наричана 
"терорист" от гръцкото правителство, не заслужаваме това. Трябва да се направи възможното, в разумни срокове да 
бъде постигнато решение, допълни Юнкер. 
Той нарече гърците "велика нация", но добави, че не разбира за какво точно са гласували на референдума в неделя, тъй 
като са се произнесли по предложение на кредиторите с изтекла давност.  
След последвал разгорещен дебат в пленарната зала Юнкер заяви, че е необходимо решение, съобразено с интересите 
на цялата еврозона. Комисията има пълното желание за постигането на съгласие, но никоя демокрация не е по-ценна от 
някоя друга. Не си мислете, че живеем в златна клетка и не познаваме живота на хората. Всяка седмица се срещам с 
гърци, не само политици, но и обикновени граждани. 
Безработица и бедност има навсякъде в Европа, има минимални заплати и пенсии, по-ниски от гръцките, по-нисък 
жизнен стандарт от техния. Правим всичко възможно да помогнем на гърците, но да не забравяме и останалите в ЕС. Да 
не забравяме Гърция, но да не забравяме и останалата част от Европа, призова Юнкер. 
Той се извини, че по време на дебата се е налагало постоянно да се занимава с телефона си. Юнкер съобщи, че 
постоянно разменя текстови съобщения с гръцкия премиер. 
 
√ Гръцката фондова борса остава затворена още два дни  
Удължената ваканция за пазарите в страната съвпада с тази за банките 
Гръцката фондова борса остава затворена днес и утре, сряда, 8 юли, след като беше удължена и банковата ваканция, 
предава Bloomberg. 
Алтернативният пазар на Атинската фондова борса също ще остане затворен, информира говорителката на пазарния 
оператор Александра Гриспу. Търговията с акции в задлъжнялата страна е спряна от 29 юни, след като правителството 
затвори банките и наложи капиталов контрол. 
През юни до 29 юни включително водещият гръцки индекс ASE изтри 3,4% от стойността си до 797,52 пункта. На 19 юни 
дори борсовият измерител затвори при 687,33 пункта – най-ниската стойност от август 2012 г. насам. 
Борсово търгуван фонд, листнат в САЩ, е единствената опция за спекулантите с гръцки акции. Подобен фонд, листнат в 
Европа, също бе спрян миналата седмица. 
В понеделник Global X FTSE Greece 20 ETF затвори със спад от 7,5 на сто. За четири дни до четвъртък включително беше 
изтъргуван рекорден брой акции, като фондът се срина с 19% в деня, в който регулаторните органи затвориха гръцкия 
фондов пазар. 
След като гърците гласуваха срещу мерките за строги икономии на референдума в неделя, премиерът Алексис Ципрас 
имаше само няколко часа, за да състави план, с който да запази страната си в еврозоната. Финансовите министри и 
лидерите на 19-те държави членки на валутния съюз се събират този следобед. 
 
 
√ Дончев: Може да има и положителен ефект от гръцката криза у нас  
Ципрас ще се опита да постигне споразумение за намаляване и разсрочване на дълговете, но това е невъзможно, 
смята вицепремиерът 
Гръцката криза в България има и положително, и отрицателно измерение, коментира в ефира на bTV вицепремиерът 
Томислав Дончев. Той беше категоричен, че ефект ще има, защото Гърция е основен търговски партньор и българският 
износ към страната е към 3 млрд. лева годишно. Допълнително и 100 хил. българи са постоянно заети в южната ни 
съседка. 
На този фон вицепремиерът каза, че кризата в Гърция може да има и положителен ефект за страната, но допълни, че 
„това е една от ситуациите, при които много приказки биха направили белята“. Дончев посочи още, че в България освен 
безработица има и недостиг на работна сила в туризма, сектора на услугите и т.н. 
„Ефектът ще е двояк. От една страна, натиск върху пазара на труда, от друга – нови възможности за бизнес“, посочи още 
вцепремиерът по отношение на хипотезата, че кризата в Гърция ще остави без работа много българи, които се 
препитават в страната. 
Той допълни, че ситуацията в Гърция може да накара и гръцки компании да се установят в България, привлечени от по-
стабилните условия у нас. 
Що се отнася до отражението на кризата в банковия сектор у нас, ситуацията е несравнима, обясни още Дончев. „Няма 
гръцки банки в България. Има български банки, които са подопечни на БНБ, някои от тях имат гръцки собственици, но 
това няма никакво значение“, смята той.  
Вицепремиерът препоръча да избягваме „злорадата нишка“ и да не се дават съвети как „гърците ще се научат“ да харчат 
това, което имат. 
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„Гърция далеч не е сред шампионите в Европа по събиране на данъци“, каза още той и допълни, че  все по-малко хора 
плащат данъци по различни причини. 
Дончев посочи, че основната пропаганда на радикалната левица, управляваща Гърция, е да се събират по-малко 
приходи, но да не се съкращават разходите, както и да се облагат с по-високи данъци по-богатите хора. 
„Всички страни, които са се опитали да приложат подобна мярка, са се провалили“, категоричен беше той, припомняйки 
опита на Франция. 
Томислав Дончев посочи и консолидацията на гърците, коментирайки, че причината за това може да е очакването, че ще 
получат отстъпки от кредиторите. Според него обаче този път това няма да се получи. 
„Ако направите историческа справка, от членството си в Европейския съюз Гърция досега е получила 100 млрд. евро от 
еврофондовете, 100 млрд. евро от стария дълг бяха опростени, поне още 100 млрд. евро като ликвидна помощ през 
последните 4-5 години по време на кризата“, допълни още вицепремиерът. 
Той беше категоричен, че ако се създаде илюзия, че може да се харчи повече, отколкото се получава, това може да 
разруши целия икономически и политически ред, не само в Европа. 
Дончев нарече „екзотичен сценарий“ връщането на драхмата в Гърция. Според него правителството в южната ни съседка 
ще се опита да постигне съгласие по предложението, представено от Алексис Ципрас в петък – намаляване на дълга с 
нови 30% и разсрочването му за 20 години, което, според Дончев, е невъзможно.  
 


