Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник 24 часа
√ Емил Хърсев: Кражбата на работно време е ежедневие
Има европейска директива, която позволява за определен период да се работи допълнително, но ние я прочетохме
както дяволът евангелието. Това каза в сутрешния блок на БНТ финансовият експерт Мика Зайкова по повод
предложението на КНСБ и Българската православна църква практиката да се работи в събота и неделя, както и през
празничните дни, да бъде ограничена.
Все повече и повече фирми не плащат извънреден труд и допълнителен отпуск. Трябва да се спре с тази спекулация.
Отделен е въпросът, че българите получават малко пари, затова работят не само на едно място, коментира тя. Аз се
притеснявам какво върши работникът през нормалния работен ден, каза финансистът Емил Хърсев.
Афинитет на българина към труд не се забелязва. Кражбата на работно време, която е е една от формите на сива
икономика, е вече ежедневие, добави той. Разбира се, че трябва да се почива, макар че патриарх Неофит едва ли е
намерил нито в Стария, нито в Новия завет директива за два почивни дни, посочи Хърсев.
По думите му предложението на КНСБ и църквата едва ли ще бъде прието. Според него най-простото решение е смените
така да бъдат напаснати, че и работниците да почиват достатъчно, и обектите да работят. По думите на Зайкова
българинът не е мързелив, но в момента е апатичен заради ниското заплащане на труда.
√ Ведомствените бензиностанции монтират измервателни съдове до края на август
Всички лица, които извършват зареждане на течни горива за собствени нужди от стационарни резервоари (подземни или
надземни) с вместимост над 1000 литра, трябва да монтират средства за измерване на количеството проточено гориво
до 31 август 2015 г. Данните ще се изпращат автоматично в НАП чрез електронната система с фискална памет по т. нар.
дистанционна връзка с информационната система на приходната агенция, съобщиха от ведомството.
Това е записано в последните промени в Наредба Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските
обекти чрез фискални устройства, обнародвани в Държавен вестник.
Изключение от новите правила се прави за две групи лица. На първо място това са тези, които извършват зареждания на
течни горива за собствени нужди от съд (съдове) с обща вместимост до 1000 литра и общото заредено количество гориво
за календарната година не превишава 2000 литра. Втората група са тези, извършващи зареждания с течни горива за
собствени нужди от подвижни резервоари (мобилни автоцистерни), както и на съоръжения и/или инсталации за
производство и/или отопление.
Лицата, попадащи в изключенията трябва да подават данни за получените количества горива като получатели по
доставка чрез електронен документ за доставка или електронен документ за получаване (по реда на чл. 59а, ал. 3 на
Наредба № Н-18/2006 г).
√ Христо Иванов: Ако не реформирам ВСС, ще си подам оставката
Ако не реформирам ВСС, ще си подам оставката. Аз нямам проблем с това да напусна поста. Явно обаче Георги
Близнашки, който ми иска оставката, има проблем, след като напусна сериозната политика и търси още някакво развитие
там. Това обяви правосъдният министър Христо Иванов пред Нова телевизия.
„Залогът в реформата в съдебната система е прост. Целта е да се носи отговорност за работата на магистратите. Ако няма
реформа, корупцията ще върви нагоре. Дори и до имитация на подкрепа не сме стигнали. Има хора, които се чувстват
сега над закона, и така им е добре. В същото време реформата в съдебната система, която предлагам, е сериозно
разбъркване на картите”, обясни правосъдният министър.
„Моята власт е да предложа тази реформи и се надявам да се случат. Ако трябва да бъда честен, аз и не съм очаквал
даже да се стигне толкова далеч и нямаше да се стигне дотук без подкрепата на премиера. Ситуацията е сложна от
политическата лабилност, която се случва това. Трябва да се спре търговията с дела. Реформата на съдебната система
минават през реформа в ВСС”, каза още Христо Иванов.
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√ Новият шеф на Софийския градски съд: Изринахме голяма част от гнилите ябълки
Проблемите в съдебната система са ясни на цялото общество. Пред мен задачите са ясни, както и целите. Всеки има
някакъв лимит на търпение и когато той се изчерпи или трябва да дадеш всичко, за да помогнеш на системата или да се
откажеш. Това каза пред bTV новият председател на Софийския градски съд Калоян Топалов по време на първото си
телевизионно интервю.
Аз съм граждански съдия и виждах ясно проблемите в съда. Има и такива, които ще изникват с течение на времето,
убеден е Топалов. Той разкри, че основният проблем е изтичането на информация по делата. "Всички ИТ услуги в съда са
предоставени на външни фирми, които имат достъп до цялата система на съда. Безспорно е имало рискове да се
злоупотреби с тази информация", призна Топалов.
"Затова една от първите ми цели е да се подобри сигурността на ИТ-системата. От една страна е случайното
разпределение на съда, от друга страна защитата от външно влияние. Вече сме инвестирали в нова външна система",
увери наследникът на Владимира Янева. През годините СГС станаха удобен виновник за проблемите на властта у нас,
отбеляза Калоян Топалов.
"Въпросът за гнилите ябълки в съдебната система е по-скоро заради гнилата среда, в която виреят. Когато се премахне
тази среда ще изчезнат и гнилите ябълки. Владимира Янева е поддържала гнилата среда, но не мога да кажа на каква
цена". Топалов беше категоричен, че по-голямата част от колегите му са способни и честни и искат да работят работата,
за която са поставени на този пост. Той посочи и какви мерки са предприети до сега. "Изринахме голяма част от гнилите
ябълки. Създадохме ясни правила за командированите съдии". На въпрос дали познава отстранената от поста Румяна
Ченалова Топалов отговори отрицателно. Той отбеляза, че докато е бил на курсове за съдии никога не я е виждал там и
посочи, че вероятно това се е дължало на по-голямото й самочувствие на магистрат. "Първото което ще направя с СГС е
осигуряване на сигурността, една сериозна проверка в администрацията", обяви Топалов. На въпрос дали ще стане
зависим, Калоян Топалов отговори така: "Имам репутацията, че не се поддавам на натиск. Приел съм го като кауза и като
моя лична отговорност. Който се страхува от мечки не ходи в гората".
Вестник Труд
√ Вицепремиерът Ивайло Калфин пред “Труд”: Гръцката политика играе ва банк
Съдебната реформа трябва да бъде убедителна, за да я подкрепим
Ако БСП не иска да си партнира с нас, да го каже ясно
- Как ще отекне у нас гръцката криза, г-н Калфин?
- Гърция е един от основните ни икономически партньори. Теоретично българите, които работят там, може да се върнат.
Имаме трудов аташе в посолството ни в Атина - г-жа Димитрова, тя е в контакт със сънародниците ни. Тези, които
постоянно живеят там, са около 120 000 души. През лятото стават около 200 000. Проучванията ни са, че на този етап е
малко вероятно да има масово завръщане.
- През 90-те години ние наляхме трудов ресурс в южната ни съседка. Може ли сега средно чиновническо българско
семейство да си позволи домашна помощница от Гърция?
- Гръцката икономика е доста по-развита от българската. Това, че Гърция фалира, не значи, че е бедна. Икономиката й
има много потенциал, така че ние по-скоро трябва да стягаме нашата икономика и да видим как ще догоним гръцката.
- Коя е по-сериозната заплаха за България - евентуалното изтегляне на инвестиции от региона или връщането на
българските работници, което би увеличило безработицата у нас? Вие не вярвате, че ще се върнат, но те на никого не са
се обаждали, когато са заминавали, едва ли ще го направят, когато се връщат.
- Това е така, но ние ще ги видим, когато се запишат в бюрата по труда и започнат активно да търсят работа. Голямата
опасност за България, мисля, е в геополитически план, не толкова в икономически. Затова за нас е важно да
наблюдаваме какво става в Гърция. Не бих искал да казвам - да търсим ползи, защото не трябва да се търсят ползи от
проблемите на съседите.
- Гърците са измислили демокрацията, самата дума е гръцка, но как на този фон ви изглежда натискът отвън върху
гърците преди референдума да гласуват "правилно"?
- За пръв път виждам референдум, за който няма и една седмица за агитация, а и не съм убеден, че гърците, които са
гласували, познават добре споразумението, което предлагаше ЕС. Това беше в голяма степен емоционално гласуване - и
в едната, и в другата посока: "за" или "против" програмата на ЕС, това не е "за" или "против"
ЕС. В Гърция няма настроения за излизане от ЕС.
- Това го заяви и гръцкият премиер Ципрас.
- Да, но сега трябва да каже каква му е идеята за справяне с кризата. Вярно е, че по отношение на Гърция бяха направени
много грешки - и от самите гърци, и от кредиторите, но не мисля, че Ципрас може да очаква след референдума
проблемите на Гърция да се решат ей така - да се отпишат дълговете и всичко да си дойде на място. Гърция я чакат
трудни времена.
- Затягането на коланите, което препоръчваше ЕС, не даде резултат. Гърците може и да не са разбирали споразумението
с кредиторите в детайли, но пък в детайли разбираха какво изпитаха от "лекарството", което им предписваха до този
момент.
- Това е така. Особено първите действия на Тройката бяха много сбъркани. На практика върху Гърция се изпитваше нова
политика. От Гърция се искаше за месеци да направи реформи в пенсионната и данъчната система, искаха се драстични
съкращения и икономиката в един момент блокира. Факт е, че рецептата не беше добра, но е факт, че в Гърция влязоха
много милиарди, както и че тези, които са ги дали, нямат готовност да ги отпишат просто така. Ще припомня, че в
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момента, в който предишния път бяха отписани част от гръцките дългове, се разклати Кипър, защото кипърските банки
имаха много инвестиции там. Сега дълговете са още по-големи и при отписване трябва да очакваме проблеми при
кредиторите.
- Възможно ли е гръцката криза да доведе до геостратегическо прегрупиране в Европа? Виждаме засилването на руския
фактор.
- В Гърция икономическите аргументи вече са изчерпани. В момента изцяло действа геополитиката и Гърция разчита на
това - че ЕС няма да я изостави, че за него тя е изключително важна. В голяма степен гръцката политика играе ва банк.
- ЕС има ли защитни сили в случаи като гръцката криза?
- ЕС и по-скоро еврозоната не е готова за подобни кризи - то се видя. Видя се, че липсват инструменти, липсват политики.
Когато имаш една валута, трябва да имаш готовност и за фискални трансфери в различни части на тази обща валута - да
можеш да пренасяш бюджетни средства. И трябва да имаш и наднационални политики. Това в еврозоната го няма. Или
еврозоната ще приема наднационални решения, или ще се разклати силно.
- Липсата на единна политика при наличие на единна валута не е ли слабост на ЕС? И как, при положение че нациите са
суверенни, би била възможна единна политика?
- Единната валута има икономическа логика, която води до политически съюз. Не може да имаш единна валута и тотално
различни данъчни системи и икономически политики. А както се видя, не може да се разчита само и на добро желание и
координация. Трябва да има решения, които да се вземат наднационално. Всяко решение си има цена - единната валута
има такава цена.
- Да, но ние ,"малките", сме уязвими. "Големите" винаги ще ни "бият".
- Да, "малките" сме уязвими, ако се мерим по брутен продукт, по население или по нещо друго. Когато участваш в съюз
от 28 държави, твоят глас звучи достатъчно силно и имаш възможност за повече влияние, отколкото ако седиш встрани.
България трябва да влезе в еврозоната, макар че това не е предстоящо. Ние обаче трябва да се готвим - да си оправим
икономиката, за да стане конкурентна.
- След евентуален Grexit да не последва Brexit - излизане на Великобритания от ЕС?
- Напротив, те ще се радват, ако Гърция излезе от еврозоната, позицията им може да е: ние казвахме ли ви, че в този
съюз трябва да има повече национални и по-малко общи решения. Ако Гърция излезе, това по-скоро ще е аргумент
Англия да остане в един по-хлабав съюз.
- АБВ не саботира ли съдебната реформа, като отказва да участва в промяната в конституцията? Партньорите ви в
управлението може да кажат, че не играете честно, защото "вашата" пенсионна реформа мина.
- Пенсионната реформа е на кабинета, не е "наша". За да мине, аз потърсих максимално съгласие - и в обществото, и в
политическите сили. Това се видя при гласуването в парламента. Съдебната реформа трябва да бъде убедителна. Не
може само със смяна на Висшия съдебен съвет да се решат автоматично всички проблеми. Ние имаме наш проектозакон
за съдебната власт. Няма как да дадем подкрепа за нещо, в което не сме убедени чрез диалог.
Когато има идея за коренни промени в някоя система - било здравната, образователната, съдебната, би трябвало да има
разговори от експертно до политическо равнище. Трябва да се чуват различни аргументи, да се покаже желание от
съответния министър да вземе най-доброто и от другото предложение. Ние имаме конкретни предложения, затова сме в
правителството - за нас е много важно няколко реформи да се случат със съгласие. Ние не участваме, за да блокираме, а
за да стимулираме диалог и съгласие по важни за страната теми. Не може да подкрепим проекти за реформи само
защото са внесени от мой колега в правителството.
- Вие сте и зам.-председател на АБВ, как ще се яви партията на местните избори?
- По отношение на кандидатурите за кмет - ще издигнем собствени или ще търсим взаимодействие основно в левия
спектър. Но не бих казал, че има особен ентусиазъм в БСП за подобно взаимодействие. Те препращат въпроса на местно
равнище. Но не може да те ругаят на централно ниво и да имаш нормален диалог на местно ниво. Трябва да помислят
как се отнасят към коалиционните си партньори. Ако не им трябва такова партньорство, да го заявят ясно, няма смисъл
да си късаме нервите.
Стремежът ни е да имаме собствени листи за общински съветници във всички общини. АБВ е млада партия, създадохме
се пред година. Идеята ни е да направим листи с млади, способни и амбицирани хора, които да променят малко вятъра и
в местната политика.
- Полският опит показва, че когато в търсенето на млади и амбициозни кадри се отиде твърде далеч, се стига до 2%
резултат. Толкова взе красивата Магдалена Огурек.
- В полската левица има високомерие, отделните парти не искат да си говорят. Най-голямата, която има 7-8% в
парламента и не участва никога в управлението, отказва да води политически диалог с другите. И резултатът е налице.
Мисля, че в България трябва да тръгнем по друг път. Да, имаме различия и те са свързани с политиките. Пак ще напомня,
че след като се смени ръководството на БСП, оттам чуваме неща, които и ние говорихме. Е, защо трябваше да ни
изключват?!
√ Иван Костов на разпит за аферата „КТБ“
Бившият премиер Иван Костов е призован да се яви в 10 часа сутринта в сряда на разпит в следствения отдел на
Софийска градска прокуратура (СГП).
„Той ще дава показания по две досъдебни производства – за преференциалната лихва, предоставена му от
Корпоративна търговска банка (КТБ) и за това как неговата Лаборатория за управление на риска е получавала пари от
банката“, уточни информиран източник пред „Труд“.
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Разпитът на Костов не е неочакван. Той бе предизвестен през май, когато СГП образува дело за умишлена
безстопанственост срещу бившите квестори на КТБ Елена Костадинчева и Станислав Лютов, а премиерът Бойко Борисов
призова държавното обвинение да изясни дали те са нарушили закона като са се съгласили договори за депозит с
преференциални лихви да бъдат преправени на такива със стандартни условия.
„В последните работни дни на квесторите са освободени огромни имущества. Преправяни са договори над хиляда –
защото, ако имаш преференциална лихва, не можеш да взимаш след това стоте хиляди евро, които ти се полагат, защото
си се облажил от лихвите, а това са над хиляда души, и на практика, преправяйки им договорите, те са получили по сто
хиляди евро. И като го сметнах, е около сто милиона загубата, нанесена съответно на фонда", каза Борисов на заседание
на правителството.
От прокуратурата по-рано посочиха, че ще установят всички договори, сключени с банката при преференциален лихвен
процент и сумите, изплатени в нарушение на реда за удовлетворяване на кредиторите, предвиден в Закона за банковата
несъстоятелност.
„Ще бъдат разпитани като свидетели депозантите, получили средства от привилегированите депозити и всички
длъжностни лица, имащи отношение към този процес", обявиха от държавното обвинение.
Костов е сред най-известните скандални депозанти. Той сам призна, че е след поставянето на КТБ под специален надзор
е развалил преференциалния си влог и е оставил парите си на такъв със стандартна лихва. "Имах влог от 155 000 лева в
КТБ ", уточни експремиерът и заяви, че в действията му няма нищо незаконно.
Разследващи не изключиха някои квестори да се присъединят към дългия списък с обвиняеми за КТБ, в който са
мажоритарният й собственик Цветан Василев, бившите ѝ директори, външни и вътрешни одитори и бивши
подуправители на БНБ.
√ Владимир Каролев разбива лъжи и спекулации: Ето колко дължи Гърция
Колко милиарда, какви лихви и в какви срокове дължи Гърция - на тези теми през последните дни в различни медии
чуваме и четем различни версии от различни икономисти.
За да разсее заблудите от разпространяваните спекулации, финансистът Владимир Каролев пусна в профила си във
фейсбук следното разяснение:
Съчувствам на Румен Гечев и други другари от БСП в опитите да обяснят защо през оградата дойдоха комунисти и
банките хлопнаха, но прекаляват с лъжите. Щом стане дума за заеми, много обичат да лъжат какво е лихва и как се
изплаща заем (например, лъжите за бързите потребителски кредити при приемането на некадърния закон ще им ги
напомням цял живот). Та да се върнем малко към лъжите за гръцкия дълг от вчера и днес:
#1 Лъжа: гърците плащат 10% лихва по дълга си. Лихвите по гръцките ДЦК на пазарите днес наистина са високи, като
дори няма да си правя труда да гледам колко са - далеч над 10% със сигурност. Но от доста години, Гърция вече не дължи
своя дълг към пазарни участници (никой не е толкова луд да й даде парите си доброволно), а към механизмите за
спасяване. Лихвите по старите заеми от МВФ са около 3.5%, лихвите към EFSF са само 1 пункт над средните за самия EFSF,
които са около 0.2% на година. Лихвите по дълга към държавите от Еврозоната пък са около 0.5% над лихвите по техния
собствен дълг. Всичко това се комбинира с изключително преференциални срокове за връщане, като Гърция вече е
разсрочила плащания за десетилетия напред, а най-вероятно ще може да ги разсрочи с цял век. Като цяло, лихвите по
обслужване на гръцкия дълг изискват около 4.3% от БВП годишно. За сравнение, Италия отделя 4.7%, Ирландия 4.1%,
Португалия 5%, Франция 2.2%. Но ако изключим лихвите към ЕЦБ и EFSF, които се връщат на Гърция при придържане към
условията от спасителния пакет, тази тежест спада на 2.6%. Или точно 0.4% над това, което плаща Франция и точно
толкова, колкото плаща Великобритания. На всичкото отгоре, Гърция има и 10-годишна лихвена ваканция. Както се казва,
дай Боже всекиму такива "високи" лихви.
#2 Лъжа: гръцкият дълг може да бъде опростен. Значителна част от гръцкия дълг не може да бъде опростен юридически,
без значение дали има консенсус за това или не. Дори и кредиторите да искат, не може да стане. Гръцкият дълг вече не
се държи от частни лица и банки (когато това беше така, до отписване се стигна относително лесно и бързо), а от сложни
спасителни механизми, които работят по разписани регламенти. Както се казва, това не е новогодишна баница - режеш и
ядеш.
#3 Лъжа: страшно лошо е, че гръцкото БВП се е свило с 25% след прилагане на икономии. БВП е една формула, която
лесно може да бъде напомпана с дългове и гърците го правеха. Примерно, утре някой им дава още 500 милиарда евро
дълг, те ги раздават на пенсионерите, пенсионерите потребяват стоки за 500 милиарда и хоп - БВП нараства с 500
милиарда (ако стоките не са вносни, по-малко, ако са). Да, ама другата година като няма кой да ти даде още 500
милиарда, БВП ще ти спадне. Това се случи и с Гърция. Общото крайно потребление в Гърция през годините е
надхвърляло като процент от БВП с 20% това в Германия. Тоест, това е една страна, която е взимала заеми, харчила ги е
(бая от парите са отивали за вносни стоки) и така е отбелязвала част от икономическия си ръст. Когато вече не може да
взима заеми, нормално да влезе в рецесия. Както се казва, га ядаха кифтета - не риваха.
#4 Лъжа: гръцкият дълг е неустойчив. Видно от долната графика (вижте в галерията, бел. ред.), Гърция ползва доста
преференциални условия за изплащане на дълга си и той е разсрочен в момента за 50 години напред. Практически,
единствената тежка година е 2015, когато се изплаща заемът от МВФ. Ако бяха стиснали зъби гърците и си бяха платили
дълга тази година, след това нямаше да имат никакви проблеми и можеха да разсрочат и без това неособено големите
вноски с още 50 години напред. Както се казва, да бе мирно седяло, не би чудо видяло.
Та така. Почне ли социалист да ви говори за дългове и лихви, все едно църният дявол ви говори (самият Тодор Живков си
го беше признал).
4

Вестник Преса
√ Внесоха в парламента доклада на комисията за проверка на КТБ
В деловодството на парламента е внесен докладът на Временна анкетна комисия за проверка на Корпоративна търговска
банка. Документът е внесен малко преди 18.00 часа, предаде БГНЕС.
Пълното наименование на комисията, която прави проверка в банката е: Временна анкетна комисия за проверка на
фактите и обстоятелствата, свързани с действията на държавни органи и институции, които е следвало да упражнят
контрол и противодействат на източването на Корпоративна търговска банка в периода 2009-2014 г.
Преди по-малко от седмица тричленен състав на Софийския апелативен съд с председател Светла Божкова реши, че КТБ
е в несъстоятелност още от 20 юни 2014 г.. а не от ноември 2014 г., каквото бе заключението на магистратите от първа
инстанция.
В началото на април тази година дойде и окончателното решение на Върховния административен съд, с което бетонира
решението на БНБ за отнемане на лиценза на КТБ.
На 25 юни Народното събрание прие окончателно на второ четене промени в Закона за кредитните институции, които
имат за цел отпадане на банковата тайна за банки в несъстоятелност. Поправките бяха изготвени от временната комисия
за проверка на фактите и обстоятелствата около фалита на КТБ.
В шестмесечен срок след вписване в търговския регистър на решението за изпадане в несъстоятелност на дадена банка
синдикът на банка в несъстоятелност ще оповестява имената физически и юридически лица и размера на техните
влогове. Първоначалният текст на законопроекта предвиждаше оповестяването да се случва по изрично искане на
директора на Фонда за гарантиране на влоговете или на финансовия министър, но вносителите се съгласиха тази част да
отпадне и оповестяването да бъде автоматизирано.
Така синдинците ще оповестяват: физическите и юридически лица и размера на техните влогове, на които са били
предоставени привилегировани лихвени условия в отклонение от обявените от банката условия, които прилага към
своите вложители, ако тези лица са извършили сделки със своите влогове след поставяне на банката под специален
надзор; физическите и юридически лица и размера на техните кредити и на влогове, на които са били предоставени
привилегировани лихвени условия за период от две години преди датата на неплатежоспособността.
Осветлява се и информацията за физически и юридически лица, които са съобщили за прехвърляне на вземането си или
са направили волеизявление за прихващана след поставяне на банката под специален надзор. Пада банковата тайна и за
кредитни сделки, по които: не са договорени обезпечения или са договорени обезпечения на стойност по-ниска от
размера на усвоения кредит; не са учредени по надлежен начин договорените обезпечения; не са запазени правата на
заложния кредитор върху тях.
Ще бъде оповестена и информация за сделки, по които "имущество с произход от банката е предоставено на
кредитополучател или други лица и размерът на която и да е от трансакциите надвишава 50 000 лева, като лицата се
разкриват последователно. Изискването за праг от 50 000 лева няма да се прилага за лица, заемащи висши държавни и
други длъжности. Този текст има за цел да уреди изсветляването на един от основните начини, по които според
депутатите е източвана КТБ, а именно чрез предоставяне на кредити на "кухи фирми", или т.нар. "пощенски кутии". Този
текст също претърпя промяна от първоначалния му вариант поради опасения на юристи, че няма да изпълни целта си.
Изсветлена ще бъде и информацията за размера на влоговете и кредитите на политически партии, политици и
държавници, както и членове на надзорния и на управителния съвет на банката и на юридически лица, с които те са в
икономическа зависимост. В законопроекта е записано и определение за "икономическа зависимост", което гласи, че
това са притежавани ценни книги, дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества, поименни
акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки случаите на бонова
приватизация. В този текст първоначално беше записано и изсветляването на лица, с които публични личности имат
"политическа зависимост", но той отпадна поради факта, че депутатите на намериха механизъм, по който тази
политическа зависимост да се провери и докаже.
Икономическата зависимост спрямо промените в закона ще бъде проверявана от Сметната палата, която ще предоставя
информацията на синдиците. Сведенията ще се качват на сайта на Фонда за гарантиране на влоговете в банките.
Разпоредбите на този закон се прилагат и за производствата по несъстоятелност на банки, открити до влизането му в
сила. В тези случаи 6-месечният срок за оповестяване на сведенията започват да текат от влизането в сила на закона.
Вестник Сега
√ България може да загуби милиони евро от ЕК заради ВЕИ-та
Брюксел счита за недопустимо с пари от фондовете да се финансират проекти, които печелят и от продажбата
на ток на преференциални цени
Голямата мода в развитието на селските райони - ударното изграждане на фотоволтаични паркове, е на път да се окаже
прескъпо начинание за държавния бюджет. Европейската комисия отказва да признае десетки милиони евро разходи,
платени за реализацията на тези проекти, защото токът от тях се купува на преференциални цени. Брюксел счита това за
недопустимо двойно финансиране и настоява за намаляване на парите по програмата за развитие на селските райони.
България ще се опита да спаси парите, като предоговори сериозна част от сключените договори за изкупуване на
електроенергията на преференциални цени.
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Това става ясно от писмо, изпратено от Брюксел до Държавния фонд "Земеделие" по повод извършена проверка на
програмата за развитие на селските райони. Писмото е секретно, но "Сега" разполага с него. За проблема с проектите,
изграждани в първия мандат на ГЕРБ, призна и правителството.
Изграждането на фотоволтаични паркове по програмата за селските райони бе сред най-атрактивните мерки в
предходния програмен период. Пред bTV вчера вицепремиерът Томислав Дончев съобщи, че по програмата са
реализирани около 350 ВЕИ проекта на обща стойност около 100 млн. лв. Максималният размер на помощта е 200 000
евро, като огромна част от проектите са финансирани на максимума. Няма данни каква част от тях в кои години са
одобрени, защото програмата за развитие на селските райони бе изключена от общата информационна система за
наблюдение на европейските програми.
Първият сигнал за сериозен проблем с проектите за фотоволтаични паркове е получен през март 2013 г. По регламент
при подобно заключение за несъответствие на разходите с правилата ЕК посочва какви коригиращи мерки трябва да
предприеме съответната държава, която има 2-месечен срок да отговори. България е изпратила два отговора - през май
и през август, на базата на които е проведена двустранна среща. И след срещата са възникнали въпроси, на които
България е отговорила в края на май 2014 г. Въпреки солидната размяна на писма страната ни до момента не е успяла да
убеди Европейската комисия, че не следва да бъде санкционирана. Приемът на такива проекти обаче е бил светкавично
спрян непосредствено след получаването на първото писмо от Брюксел.
След този кръг от уточнения ЕК е настояла бюджетът на селската програма да бъде намален с 28 млн. евро, става ясно от
документите, с които "Сега" разполага. Сумата е изчислена на база на симулация за приходите на средностатистически
проект за период от 20 години, като са отчетени инфлацията, разликата между пазарна и преференциална цена и
количеството произведена електроенергия. Така комисията е изчислила, че при проектите, които са договаряни през
2011 г., бенефициентите са получили 418 859 евро допълнително финансово предимство по линия на преференциалните
цени над вече предоставените 200 000 евро за инвестицията. През 2012 г. предимството възлиза на 243 178 евро, за 2013
ползите от по-ниските цени се изчисляват на 128 938 евро. Всички проекти, при които допълнителните ползи от
преференциалните цени надхвърлят допустимата помощ, са загубили напълно отпуснатото еврофинансиране, а при
останалите е извършено приспадане, става ясно от методиката. Корекциите са наложени за плащания, извършени от
април 2011 до октомври 2013, като от ЕК са предупредили, че ако след тази дата има нови плащания, ще има и нови
писма за несъответствие. От Брюксел изтъкват, че проблемът не е в изкупуването на електроенергията на
преференциални цени, което би следвало да е декларирано в бизнес плановете на кандидатстващите за
еврофинансиране, а в отпускането на помощите въпреки това.
"Има подобна кореспонденция с Европейската комисия, която още не е приключила с решение", коментира пред "Сега"
вицепремиерът Томислав Дончев. Той потвърди, че проблемът е в двойното финансиране на проектите за изграждане на
фотоволтаични паркове. България обаче ще предложи на комисията, вместо да се стига до намаляване на бюджета на
селската програма, да се върви към предоговаряне на преференциалните цени на фирмите, получили помощ от нея.
"Това са двата сценария, които съществуват като възможност - да допуснем намаляване на бюджета на програмата и да
търсим начин за връщане на тези суми от страна на фирмите към бюджета или да се опитаме да постигнем нови условия
по договорите със задна дата", обясни Дончев. Това означава при всички случаи държавата ще си търси парите от
неизрядните фирми. Дончев уточни, че при част от договорите това ще бъде улеснено, защото фирмите са пропуснали да
декларират пред ДКЕВР, че финансират инвестициите си с публични средства. Още от 2012 г. в наредбата за регулиране
на цените на електрическата енергия има текстове, които регламентират как се изчисляват преференциалните цени при
ползване на еврофондове. Няма яснота каква част от фирмите са спестили тази подробност пред ДКЕВР и на каква
стойност възлизат реализираните от тях проекти. "Има шансове да убедим комисията да не се стига до намаляване на
бюджета на програмата, въпреки че откриват проблема на ниво одобряване на проектите от държавен фонд
"Земеделие", а не при договарянето на преференциални цени", коментира още Дончев.
√ Конституционната реформа претърпя първо поражение в парламента
В най-добрия случай до ваканцията на депутатите ще приключи само едно четене на проекта
Правосъдният министър Христо Иванов изслуша с внимание аргументите на опозицията, но смята, че те не са по
същество, а решението им е продиктувано от други съображения.
Промените в конституцията в частта за съдебната власт, инициирани от управляващите, претърпяха пълно поражение
още на първото сериозно препятствие във временната комисия за поправките в основния закон. Вчера те бяха
отхвърлени от органа. Измененията събраха едва 5 гласа в своя полза от представителите на ГЕРБ, Реформаторския блок
и Патриотичния фронт. Шестима депутати от БСП, АБВ, ДПС и "Атака" бяха против. БДЦ, който обикновено подкрепя
управляващите при критични гласувания, този път се въздържа. Правосъдният министър Христо Иванов, който е сред
бащите на реформата, разочаровано обяви, че рожбата му е станала жертва на политически заигравки. "Плиткостта на
аргументите на депутатите срещу промените в конституцията е израз на достойно за съжаление положение, че няма да
се вземе решение по същество. Взима се решение с други аргументи", мрачно констатира Иванов.
От опозицията поставиха под съмнение самия опит да се решат проблемите на съдебната власт чрез изменение на
основния закон. "Да търсим частични корекции, вторачвайки се главно в конституцията, е изчерпан подход", посочи
Янаки Стоилов и напомни за трите поправки в конституцията, засегнали съдебната власт през миналото десетилетие.
Още преди заседанието на комисията Стоилов обяви, че БСП няма да подкрепи измененията и ги нарече вътрешно
противоречиви.
Сред направените от управляващите предложения най-критично се посрещна идеята за разделяне на Висшия съдебен
съвет на две камари - съдебна и прокурорска, заради недоизяснения въпрос дали такава промяна не попада по-скоро в
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компетентността на Велико народно събрание. Опозицията не одобри и предвижданото скъсяване на мандата на ВСС от
5 на 4 г., което се прави с идеята да се попречи на преструктурирането на лобитата в него. Отхвърлено бе и въвеждането
на явно гласуване на членовете на ВСС по кадрови въпроси. "Тези промени директно ги излагат на политически,
олигархически и съсловни влияния", възмути се Четин Казак от ДПС. На нож се посрещна и идеята да се даде право на
съдилищата и на Висшия адвокатски съвет да сезират Конституционния съд. Според противниците на реформата така се
създава риск КС да се превърне в четвърта съдебна инстанция и да се блокира дейността на съда.
Управляващите не бяха особено подготвени да защитят предложенията си, като някои от хората им в комисията дори не
дойдоха на заседанието. Атанас Атанасов от РБ предупреди колегите си, че ако не подкрепят реформата, ще излъжат
очакванията на избирателите си, но никой не му обърна внимание. Колегите му от ГЕРБ запазиха олимпийско
спокойствие след гласуването. "Никога от ГЕРБ не сме твърдели, че само промените в конституцията съставляват
съдебната реформа", заяви шефът на комисията Димитър Лазаров. Той изрази надежда, че при гласуването в пленарната
зала част от опонентите ще променят мнението си, за да се съберат нужните 160 гласа.
ОЧАКВАНИЯ
Очаква се промените да влязат в пленарната зала следващата или по-следващата седмица. Това означава, че до
августовската ваканция депутатите ще приключат само с първото четене на проекта.
√ Драстичен ръст на висшистите, които купуват стаж за пенсия
Намаляват обаче новите пенсионери, платили накуп
Недостигащият стаж за пенсия се очертава като все по-сериозно препятствие пред новите пенсионери. Затова хората
отново са се втурнали да купуват недостигащите им месеци осигуряване, за да се подсигурят за очакваното увеличаване
на изискуемия стаж. Според пенсионната реформа, която е в парламента в момента, за мъжете ще са необходими 40
години осигуряване, а за жените - 37 години още към 2026 г., като от догодина стажът започва да се увеличава с по два
месеца годишно и за двата пола. През тази година жените излизат в пенсия с 35 години стаж, а мъжете - с 38 години
стаж.
Така след ограничаването на броя на хората, които си купуваха стаж в последните години, през първите три месеца на
2015 г. НОИ отчита сериозен ръст. Само за една година висшистите и докторантите, които са се възползвали от
възможността да купят недостигащ им стаж за времето на обучението си, са се увеличили с близо 70%. За първите три
месеца на тази година 1919 българи са си платили минималните осигуровки за част от времето на обучение или за
цялото следване. За същия период миналата година са били едва 1132. Част от тях са го направили непосредствено
преди пенсионирането, но част от тях са купили стаж предварително, защото са преценили че няма да успеят да съберат
необходимите години работа. От НОИ не казаха колко от тях са се пенсионирали веднага след това. Експертите съветват
хората да си напазаруват стажа по-рано, тъй като с годините се увеличава минималният осигурителен доход, а с това и
цената му.
На фона на драстичното увеличаване на висшистите и докторантите, купили си стаж, НОИ отчита намаление на излезлите
в пенсия през тази година, които са се възползвали от възможността да си платят накуп до пет години стаж, който не е за
обучение. Новите пенсионери, излезли в пенсия благодарение на тази възможност, са 591, а към март м.г. са били 682.
Увеличава се обаче времето, което не им е достигало - новите пенсионери тази година са си купили средно по близо 21
месеца, а година по-рано недостигащите месеци са били средно по 20.
РЕЖИМ
През 2010 г. НОИ отчете рекорд в броя на купилите си стаж, за да се пенсионират - тогава хората, излезли в пенсия по
този начин, бяха над 11 400. След това от 2011 г. ГЕРБ затегна условията за пенсиониране и премахна възможността за
разсроченото плащане на стажа, заради което се регистрира рязко намаление в броя на купилите стаж пред пенсия. Така
от началото на 2011 г. хората, на които не им достигат до 5 г. трудов стаж, могат вече да си ги купят само накуп при
пенсионирането. Затова трябва да платят по 74.74 лв. за всеки недостигащ месец - сумата е процентът за фонд пенсии
(17.8%) върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се - 420 лв.
За цялата 2014 г. 4893 българи са се пенсионирали благодарение на това, че са си купили стаж - средно по 22.8 месеца. А
малко над 6000 са платили осигуровки за времето на обучение. От всички тях в НОИ са постъпили почти 15.7 млн. лв.
приходи за вноски.
Вестник Класса
√ Фирми без дейност точили милиони от КТБ
Фирми без никаква стопанска дейност и приходи са получавали щедро финансиране от фалираната КТБ. Това са само
част от констатациите на депутатите от парламентарната комисия за разследване на фалита на банката, които те са
записали в своя доклад, съобщи вчера агенция ПИК. Документът бе внесен вчера в деловодството на НС малко преди 18
ч. До редакционното приключване на броя обаче той все още не бе публикуван на сайта на парламента поради огромния
му обем.
По данни на медията сред най-фрапиращите случаи на които са се натъкнали народните представители по време на
своето разследване са свързани с няколко фирми, които са били кредитирани от КТБ противно на всякаква търговска
логика.
Една от компаниите е “Глобал агротрейд”. От анализа, направен от народни представители, става ясно, че дружеството
няма приходи от стопанската си дейност и не е предоставяло информация към 30 юни 2014 г. Обяснението за това е
промяна на обслужващата счетоводна фирма. Става ясно, че въпросното дружество е взело 5 огромни заема с брутна
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балансова стойност 42 531 000 лева към 30 септември миналата година. Дружеството няма оперативна дейност и няма
учредени солидни обезпечения. Друга фирма, работила с КТБ - “Оптима интертрейд” АД, не е предоставяла информация
за бизнес план на дружеството, както и финансови данни за 2014 г. Към 30 септември миналата година експозицията й е
съставена от 2 кредита с обща стойност 35 млн. евро. Скандалното в случая е, че дружеството е учредено в месеца, в
който е отпуснат заемът. Това означава липса на кредитна и бизнес история, както и информация за бъдещи договори и
транзакции. Не са предоставени поддържащи документи, доказващи целевото усвояване на кредитите.
Трета компания, свързана с КТБ, е “Ареском” ЕООД. Тя е взела от банката на Цветан Василев 2 кредита на обща стойност
31 599 000 лева. Дружеството обаче е с липса на дейност, бизнес план и план за погасени рискове. До късно вчера се
очакваше докладът на комисията да бъде публикуван на страницата на парламента. Документът трябва да извади наяве
и имената на кредитните милионери от КТБ, както и тези публични личности, които са имали преференциални влогове в
банката. Докладът описва цялата схема на действие на банката и участниците в нея в близо 200 страници, като са
приложени и множество документи, които комисията е получила от различни институции в хода на работа.
√ Банките у нас са стабилни въпреки Гърция
В България са взети всички необходими мерки, за да има сигурност на банковия сектор, независимо от развоя на
събитията в Гърция. Това уверение дал премиерът Бойко Борисов пред председателя на Европейския съвет Доналд Туск,
с когото провел телефонен разговор в понеделник късно вечерта. Двамата обсъдили развитието на ситуацията в южната
ни съседка след проведения там референдум. Борисов подчертал политическата и финансова стабилност в нашата
страна, а Туск потвърдил напълно адекватните и предвидливи действия на българското правителство и апелирал хората
да не се поддават на спекулации по темата. Председателят на Европейския съвет благодарил на Борисов за подкрепата,
която България оказва в региона.
Нашият премиер изтъкнал от своя страна, че стабилността на ЕС и на еврозонотата е от първостепенно значение. Той
изразил надежда, че европейските срещи на високо равнище ще дадат нова възможност за намиране на решение, което
да бъде приемливо както за страните от еврозоната, така и за всички държави-членки на ЕС. Борисов отбелязал още, че
Гърция е непосредствен съсед и близък партньор на България в ЕС и за страната ни е важно тя да постигне икономическа
и финансова стабилност. Премиерът посочил още пред Туск, че е необходимо всички страни да проявят отговорност и
реализъм и да не се всява излишно смут в европейските лидери.
√ България на 22-ро място в света по износ на ток
България е на 22-о място в света по износа на ток. Това показва анализът на Българската стопанска камара на база
статистиката на Световната търговска организация за миналата година. Според него с експорта на еленергия за близо 445
млн. долара през 2014 г. страната ни формира 1,3 на сто от световния износ на ток. Основните пазари за българската
еленергия са Турция, Гърция, Словения, Чехия, Кипър, Македония, Сърбия, Румъния, като най-добри цени се постигат в
Турция и Италия.
За 2014 г. от БСК отчитат 2% спад в експорта на ток. За периода 2010-2014 г. средното намаление на стойността на
изнесеното електричество е 4%, а на количествата – с 1 на сто. За същите четири години вносът на ток у нас е нараснал с 2
на сто, но в условията на намаляващи цени.
Според актуалните данни на Електроенергийния системен оператор към 5 юли България е изнесла 5,5 млн. мегаватчаса
енергия, което на годишна база е ръст с 37 на сто.
Като цяло с изнесените стоки и услуги от България през миналата година страната ни се нарежда на 65-о място в света.
Това е с две места надолу спрямо 2013 г. Това се дължи на спадналия с едва 1% експорт. Една от причините за тези може
да се търси в курса на щатския долар. Друга причина са колебанията в цените, които влияят значително върху
намалението на износа на нефтени продукти и горива, обясняват авторите от Центъра „Външноикономическо
сътрудничество” към БСК.
Освен еленергията сред водещите експортирани от България стоки през миналата година се нареждат нефтените
деривати, слънчогледовите семена (2-о място в света), слънчогледовото олио (7-о място), пшеницата и царевицата (12-о),
цигарите (17-о), медни руди и други. Точно водещите ни експортни стоки обаче са отбелязали голям спад на цената през
миналата година.
За слънчогледовото семе той е с над 10%, за рудите и златото – с почти 12 на сто, за медните руди – с близо 29%, за
олиото – с 34%.
Двете нови стоки, които намират място сред водещите в експорта са частите за апарати, при които за последните четири
години се отчита ръст от 35%. Слънчогледовото олио е втората стока с 36% увеличение на износа за 2010-2014 г.
Общо 21 наши стоки попадат в групата на т.нар. нишови, показва още анализът на БСК. Това са стоки, в които страната ни
е в топ 10 в световния износ. Въпреки доста скромния експорт – за едва 36,4 млн. долара през 2014-а сме били номер 1 в
света по износ на зърна, сплескани или на люспи. 60 на сто от този продукт е бил реализиран в Румъния, а като дял от
световния износ на този продукт се пада на една пета.
Второто място държим при слънчогледовото олио ($496 млн.). Тук обаче падаме с една позиция, след като през 2013 г.
бяхме номер 1. На същото второ място България се нарежда още по износа на нерафинирана анодна мед ($925 млн.),
патешко и гъше месо ($28,7 млн.), семена от кориандър ($26 млн.), а също така – при временно консервираните череши
и брашна от маслодайни семена.
България е третият световен износител на седалки и капаци за тоалетни чинии, на медно-цинкова ламарина, на злато, на
цинк на листа и фолио, както и на калцирана сода.
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Дървата за горене пък изкарват страната ни на четвърто място в експорта в света. Същото място ни се пада още при
износа на тютюневи листа, подсладени череши, замразено патешко и гъше месо, рапица, кълнове, изкуствени прежди и
медна ламарина. В топ 5 сме по експорта на порцеланови изделия за баня и кухня.
√ Инвестиции от Катар в пристанището на Варна
Една от възможностите за раздвижване на варненската икономика е развитието на варненското летище с подкрепата на
инвестиции от Катар. Това обяви вчера в морската ни столица министърът на икономиката Божидар Лукарски.
Цел, по която министърът обеща да работи, е привличането на чуждестранни инвестиции към свободната индустриална
зона на Варна. Това ще стане като се осигури по-приветлива инфраструктура, както и рекламирането, чрез различни
кампании на държавните структури.
Лукарски коментира, че заради липсата на модерни съоръжения големите кораби се насочват към Констанца. Според
него решението му може стане със създаването на консорциум между частни и държавни дружества. Има и разработен
проект на холандска фирма за интермадолен терминал, който също отлежава. “Държавата липсва и по отношение на
кораборемонта. Няма банкови гаранции и други механизми, като кредитно-финансовите регулатори, каквито
европейските страни прилагат”, коментираха още морските люде. За пример те дадоха Гърция, която стимулира по
всякакъв начин корабоплаването си. „Ще си взема бележка и ще направим крачки в следващите оперативни програми да
допуснем участието на малки и средни предприятия в морския бизнес”, ангажира се министър Лукарски.
Малко сме забравили, че България е на море и има морска столица. Забравили сме морската икономика като цяло,
икономиката, която е свързана с транспорт и морска логистика.
Investor.bg
√ Европа се подготвя за Grexit
До четвъртък Атина трябва да предостави подробни планове за реформи, за да докаже, че иска да остане в
еврозоната
Гърция трябва да представи до четвъртък подробни планове за реформа, твърди канцлерът на Германия Ангела Меркел.
Това било предпоставка за започване на преговори за трета спасителна програма, стана ясно във вторник вечерта след
специалната среща на върха в Брюксел. Едва след представянето на тези данни в Бундестага може да се реши да се
започнат дискусии по трета програма за помощи в рамките на спасителния фонд ESM.
Едно възможно краткосрочно мостово финансиране не е играло важна роля в обсъжданията на държавните глави и
правителствените ръководители на еврозоната, каза канцлерът. За такова може да се говори само когато са представени
планове за дългосрочна програма на Атина. Дискусиите на срещата на върха са били много сериозни, заяви Меркел,
цитирана от DPA.
Всички са подчертали пред гръцкия премиер Алексис Ципрас, че в еврозоната винаги е имало споделен суверенитет на
19-те страни.
По думите на Меркел няма да има опрощаване на гръцкия дълг, а може да се дискутира разсрочване във времето –
нещо, което е било предложено и по-рано.
Междувременно и председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заговори отчетливо за Grexit. До петък
сутринта в 8,30 часа Гърция трябва да представи предложения, от това зависи и ангажиментът на Европейската
централна банка, заяви той. По думите му Европейската комисия е готова за всякакво развитие на въпроса, свързан с
Гърция, включително за напускането на страната на ЕС и еврозоната, както и за оказването на хуманитарна помощ на
Атина.
В неделя предстои извънреден Европейски съвет, в който ще участват ръководителите на всички държави в ЕС.
Решихме да свикаме Европейски съвет, защото събитията засягат също България и Румъния, които не са част от
еврозоната, а и други страни от ЕС, поясни Юнкер.
Ако гръцкото правителство не стори това, което се очаква от него, не мога да предотвратя най-лошото, заяви Юнкер. "Кои
си мислят, че са те и кой мислят, че съм аз", попита той по адрес на гръцкото правителство, което нарече ЕК "терористи".
Юнкер удряше с юмрук по трибуната, докато произнасяше тези думи.
Не можем да изключим черен сценарий, това е най-критичният момент в историята на ЕС и на еврозоната, коментира
председателят на Европейския съвет Доналд Туск, видимо развълнуван и притеснен. Всички в еврозоната искат да
постигнем съгласие, да няма победители и победени. Ако не се споразумеем в срок, преговорите ще бъдат прекратени,
възможен е включително най-лошият изход, в това число и банкрут, и срив на банковата система на Гърция, поясни той.
По неговите думи това е най-болезненият вариант пред гърците, с разностранни отражения, включително
геополитически, за цяла Европа.
√ М. Радев: Без реформи Гърция ще се върне с десетилетия назад
Скоро гърците ще поискат промяна на управлението, смята бившият финансов министър
Пред Гърция има два пътя за изход от кризата – труден и по-труден, каза бившият финансов министър от кабинета
"Костов" Муравей Радев по bTV. По думите му трудният път минава през истински структурни реформи, а другият би
довел до обществено-икономически взрив и ще върне Гърция десетки години назад.
Според Радев южната ни съседка е обречена да остане в Европейския съюз, но е било грешка тя да бъде приета в
еврозоната.
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"Грешката на гръцкия премиер Алексис Ципрас е, че обеща на ЕС майка си и баща си, а сега е в изходна точка", каза
Радев.
Той смята, че скоро гърците ще поискат промяна на управлението, особено ако останат блокирани всичките 130 млрд.
евро депозити в гръцките банки.
"В момента банките в Гърция боравят с ценни книжа, с едни хартийки, без свеж поток от средства от Европа Гърция не
може да се оправи", смята бившият финансов министър.
"Сиртакито в Гърция свърши, за средния грък купонът свърши", коментира още Радев и допълни, че средният грък е
много объркан, защото не е много сигурен какво се случва и не знае какво следва утре.
"В неделя станахме свидетели на типичната гръцка гордост. Народът е свикнал някой да му дава пари, все едно сме
длъжни, освен това без да питаме за какво ги харчи. Само че този път прекалиха", смята финансистът.
По думите му, ако Гърция сега не направи реформите, искани от еврозоната, тя ще се върне с десетилетия назад и ще
трябва да гради икономиката си отново.
"При това положение страната ще премине през 9-те кръга на ада. Още повече, че много държави в ЕС вече отказват да
плащат за кризата в Гърция", заключи Муравей Радев.
√ Експерти очакват Гърция да получи мостово финансиране
Разговор за намаляване на дълга ще има, но след като започнат реформи
Вероятно в неделя ще бъде взето политическо решение да се предоставят мостови средства на Гърция, а след това да се
изготви споразумението, което трайно ще уреди въпроса с дълга. Това каза пред телевизия Bulgaria On Air Кирил
Григоров от Българската агенция за кредитен рейтинг.
По повод информациите в световните медии, че гръцките банки могат да останат без парични средства до два дни, той
каза, че вече няма време за трайно уреждане на дълга, затова в момента се говори за мостовото финансиране.
Според него може да се наложи ЕЦБ да окаже спешна ликвидна подкрепа на гръцките банки. Поне 7 млрд. евро ще
бъдат необходими на страната до края на месеца, допълни той.
„Целият ЕС ще плати цената на гръцката криза, а най-тежките моменти в Гърция тепърва предстоят“, заяви Стоил
Моллов, преподавател по европейско право в СУ.
Той припомни, че механизъм за напускане на ЕС има, но не и за напускане на еврозоната.
Кирил Григоров смята, че е реалистично да се постигне споразумение. Може би най-трудно е в момента европейските
лидери да преодолеят недоверието към Гърция. Въпросът е дали ще бъдат отпуснати пари пак срещу обещания,
коментира експертът.
Стоил Моллов пък очаква да има напредък в преговорите заради сигналите, които идват от Еврокомисията.
На въпрос може ли гръцката икономика да изплува от дълговото блато, Григоров заяви, че бързо трябва да се
предприемат мерки, които да преструктурират приходите и разходите в гръцкия бюджет, за да започне изплащането на
дълга. Това трябва да стане по начин, по който да продължи да работи гръцката икономика. Той очаква да се стигне до
редуциране на дълга на страната.
ЕС обаче очаква реални реформи. Тогава ще започне разговорът за намаляване на дълга, уточни Григоров. „Сметката ще
бъде платена от европейските данъкоплатци, включително и от нас“, каза той. Според него и гърците, и ЕС ще направят
отстъпки и ще се стигне до някакво споразумение, но Гърция години наред ще изплаща задълженията си.
√ Евклидис Цакалотос - новият коз в ръцете на Гърция
Новият финансов министър на страната вероятно няма да има по-мек подход преговорите с кредиторите, твърди
Ройтерс
Евклидис Цакалотос, професорът с добър нрав, който бе назначен за нов финансов министър на Гърция в понеделник,
показва ясна промяна спрямо войнствения стил на своя предшественик Янис Варуфакис.
55-годишният Цакалотос е учил в престижното частно лондонско училище “Сейт Пол”, а след това в Оксфордския
университет. Той говори гръцки с британски акцент и рядко се появява на публични места.
Но ако европейските власти очакват новият финансов министър на Атина, който вече е бил основен преговарящ в
срещите между гръцкото правителство и кредиторите, да има по-мек подход в новите преговори, могат да помислят
отново, пише в свой анализ Ройтерс.
Като плод на икономическото мислене на СИРИЗА, Цакалотос вероятно ще удвои усилията си да сложи един от найспорните въпроси през последните пет месеца - облекчаването на дълга на Гърция - обратно на масата.
По време на пресконференция след като положи клетва Цакалотос заяви, че е загрижен за задачата, пред която предстои
да се изправи.
“Не мога да скрия от вас, че съм доста нервен. Не поемам поста в най-добрия момент в историята на Гърция”, коментира
той.
Но министърът, който седеше в сянката на своя предшественик, заяви, че е готов да даде нов старт на преговорите с
европейските партньори, така че да отговори на решението от референдума, който се проведе в Гърция в неделя.
“Искаме да продължим дискусиите, да използваме мандата, който гърците ни дадоха, за да постигнем нещо по-добро…
за всички тези хора, които страдат толкова много”, допълни министърът.
Цакалотос, който е съавтор на книгата на управителя на гръцката централна банка Янис Стурнарас, е наричан на
левичарски жаргон “Революционния европеист” - икономист, който подкрепя интеграцията на Европейския съюз (ЕС), но
не и капиталистическите ѝ принципи.
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Подобно на Варуфакис, Цакалотос честo порицава Европа за големите демократични пропуски и твърди, че зле
управляваните фискални ограничения, наложени от ядрото на еврозоната, са довели до ненужното обедняване на
Гърция и други страни в периферията.
“Европейският валутен съюз създаде разцепление между ядрото и периферията и отношенията между тях са йерархични
и дискриминационни”, пише той в статия.
Роден в Ротердам, Холандия, Цакалотос има значителен международен научен опит. Той учи политология, философия и
икономика в Оксфорд, където по-късно през 1989 г. получава и докторска степен. Той преподава в Университета в Кент
преди да се върне в Атина като професор по икономика в Атинския университет.

11

