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√ Гръцката икономика готви децимация за Ципрас 
Само през последните шест години гръцките инвестиции в българската икономика възлизат на 4.5-5 милиарда евро 
В римските легиони едно от най-страшните наказания е било децимацията. Това означало, че всеки десети ще бъде убит, 
защото легионът е показал страхливост в битката. Двадесет века по-късно гръцката икономика е готова да приложи това 
наказание, но за правителството на Алексис Ципрас. 
Преди половин година лидерът на Сириза дойде на власт с обещанията за по-високи пенсии и заплата и защита на 
местния бизнес. В средата на годината управлението му доведе до три седмично затваряне на банките, валутен борд, 
петседмично принудително затваряне на борсата и увеличаване на почти всички данъци. 
Оборотите на компаниите, които започнаха да намаляват през пролетта, понесоха най-тежък удар при въвеждането на 
капиталовия борд, обобщава в. „Катимерини”. Освен това всички сделки за сливане и придобиване, които са били 
подготвени преди кризата от юни месец, са замразени и няма се случат, преди да бъдат рекапитализирани банките или 
преди да бъде подписано споразумението за новата спасителна програма. 
Чуждестранните компании в Гърция преразглеждат стратегиите си, изготвени през 2011 и 2012 г. и обмислят 
ограничаване на дейността им на гръцкия пазар или прекратяване на операциите си изцяло. 
Все повече гръцки предприятия също се колебаят дали да не се преместят в чужбина. Скорошно проучване на Endeavor 
Greece сочи, че 23% от местните фирми имат спешни стратегии за напускане на държавата и за преместване на място с 
повече сигурност, стабилност и ликвидност. 
Това е разбираемо на фона на последните данни, че капиталовият борд в Гърция е довел средно до намаляване 
наполовина на оборота на малките и средни предприятия в страната, основно търговските обекти, показва проучване на 
Общата конфедерация на търговците и занаятчиите. 
Над половината от фирмите, включени в проучването - 51.2 %, са посочили намаляване на оборота им над 50 процента, а 
за други 31.9 процента от тях това намаление е дори над 70 процента. Средно намалението на оборота е 48 процента. 
Най-малко 60 хиляди гръцки фирми са готови да пренасочат бизнеса си в България. От Асоциацията на индустриалния 
капитал в България очакват новодошлите гръцки фирми да дадат работа на поне 20 хиляди души. Най-лесно ще се 
пренасочат фирмите в сектор търговия. Изнасянето на производство отнема повече време и е свързано с финанси, които 
са блокирани в момента. 
Гръцкият бизнес храни 70 хиляди българи.  
Очакванията са работниците да надскочат 90 хиляди в близките месеци. 
Според преценката на Красен Станчев от Института за пазарна икономика, само през последните шест години гръцките 
инвестиции в българската икономика възлизат на 4.5-5 милиарда евро. 
През същия период в България свои банкови сметки са открили поне 60 хиляди гърци. Станчев казва, че голямото бягство 
на капитали от Гърция се е случило през 2015 година, но още преди периода, в който край гръцките банки се извиха 
дългите опашки. 
От 2010 г. досега  Германия е спечелила досега от кризата в Гърция 100 млрд. евро, твърди проучване на Института за 
икономически изследвания "Лайбниц". Това се равнява на 3% от БВП. 
В римските легиони едно от най-страшните наказания е било децимацията. Икономистите предупреждават, че една 
нация е обречена на загиване, ако прокужда в чужбина младите, активните и предприемчивите.... Ципрас е изправен 
пред децимация.... 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Заплатата стигна 1989 г. по покупателна способност 
Цените на млечните произведения обаче все още не може да бъдат наваксаниПокупателната способност на българина 
се е изравнила с тази през 1989 година. Поне ако за измерител се ползва средната заплата. Според изследване на 
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Центъра за либерални стратегии това се е случило в края на миналата година и дори покупателната способност сега е с 
2% по-висока. В момента средната заплата е 882 лв., а през 1989 година е била 274 лева.Изследването измерва 
количеството стоки и услуги, които може да се купят с дохода. Покупателната стойност на средната пенсия обаче е с 10 на 
сто по-малка в сравнение с 1989 г. 
Според Георги Ганев от Центъра за либерални стратегии при средната заплата от 1965 година досега има три периода. 
Първият е 25-годишен, при който до 1990 г. има нарастване. Следват два срива в заплащането - през 1991 г. и в периода 
1994-1997, като в края му в България имаше и хиперинфлация. След това средната заплата непрекъснато расте. 
Например през 2000 година тя е била 224 лв. Седем години по-късно стига 431 лв., а сега вече е двойно по-висока. За 15 
години средната заплата е нараснала с почти 400%. За същия период инфлацията е била близо 95%. Това означава, че  
покупателната способност за този период се е увеличила близо три пъти. 
Като през последните 5 години има чувствително наваксване при нея. През 2010 г. например с една средна заплата е 
могло да се купят близо 580 хляба “Добруджа”, което е близо наполовина по-малко в сравнение с 1989 г. Сега 
количеството е равно, дори малко повече. 
Сметката е подобна и ако за измерител се вземе кофичка кисело мляко. Ако изчисленията се правят през килограм 
свинско месо, то разликата сега е доста осезаема в сравнение с преди 26 години.  
Тогава заплатата е стигала за близо 61 кг шол, а сега може да се купят над 110 килограма. 
Да не говорим за цената на техниката и автомобилите. През 1989 година една пералня е струвала 500 лева, което се 
равнява почти на две заплати. Сега с една заплата може да се купи такъв уред, че и да останат пари за почерпка за новата 
придобивка. 
Преди 26 години цветен телевизор се продаваше за 1000 лева. За да се сдобие с такъв, семейство трябваше да задели 4 
заплати. Сега с една заплата и малко отгоре за същата цена може да се купи телевизор с 3D картина. 
При автомобилите положението е идентично. При социализма лада струваше към 6000 лв., но се чакаше няколко години 
за покупката, за която бяха небходими около 22 заплати. 
Сега те се равняват на почти 20 000 лева, а най-скъпата чисто нова лада се предлага за под 17 000 лева. Освен това има и 
доста западноевропейски и азиатски производители, които предлагат модели за подобна цена. 
Има обаче стоки, чиято цена е нараснала с толкова, че увеличението на доходите не е достатъчно, за да компенсира 
поскъпването. 
Като например млечните произведения. През 1989 г. средната заплата е стигала за 105,5 кг краве сирене, а преди пет 
години - за 92. Сега с нея може да се купят около 80 кг. Но пък има десетки видове български и вносни, докато при соца 
имаше три - краве, овче и смес. 
В унисон с жегите за измерител на благосъстоянието може да се вземе бирата. През 1989 година средна заплата е 
стигала да се купят 980 бири. Сега количеството е 880, което означава, че семейство трябва да се лиши средно от по три 
бири на ден. 
Но има известно утешение, тъй като през 2010 година е могло да се купят 770 бири. 
 

 
Сметките през станалите актуални напоследък цени на тока показват, че при социализма електричеството е било 
достъпно. Демокрацията в България дойде при доста ниски тарифи на тока. Тогава дневната бе 4,5 ст. за киловатчас, а 
нощната - 2 ст. Те важаха за територията на цялата страна. Сега тя е разделена на три и цените са различни в зависимост 
дали сте абонат на ЧЕЗ, “Енерго-Про” или ЕВН. 
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Средната заплата през 1989 година е стигала за 6096 квтч за бита. Сега с нея може да се купят от 4200 до 5653 
киловатчаса ток по дневната тарифа. 
При социализма цените на тока са се променяли веднъж на 5 години. 
През януари 1970 г. дневната тарифа е била 2,2 ст. за киловатчас, а нощната - 1 ст. Следващата промяна е от началото на 
1980 г., когато токът през деня поскъпва до 3,2 ст. и няма промяна на нощния. През 1985 година идва ново поскъпване- 
дневната тарифа се вдига до 4,5 ст., а нощната до 2 ст. 
Въпреки че покупателната способност на средната заплата се е изравнила с тази през 1989 г., България остава на 
последното място по заплащане в ЕС 
Данните на Евростат показват, че най-ниската минимална заплата от 184 евро за 2014 г. е в България. В класацията 
държавите са разделени на три групи. Първата включва такива, където минималната заплата е под 500 евро на месец. 
Освен България в нея са Румъния (218 евро), Литва (300 евро), Чехия (332 евро), Унгария (333 евро), Латвия (360 евро), 
Словакия (380 евро), Естония (390 евро), Хърватия (396 евро) и Полша (410 евро). 
Втората е със заплата от 500 до 1000 евро. В нея са Португалия (589 евро), Гърция (684 евро), Малта (720 евро), Испания 
(757 евро), Словения (791 евро). 
В третата са държавите с минимална заплата над 1000 евро. Тя се състои от Великобритания (1379 евро), Франция (1458 
евро), Ирландия (1462 евро), Германия (1473 евро), Белгия и Холандия (1502 евро) и Люксембург (1923 евро). 
Данните на Евростат показват, че през 2007 г. покупателната способност у нас е била едва 37% от средната за ЕС. Шест 
години по-късно сме стигнали до 47%, но продължаваме да сме твърдо на последно място в ЕС. Сметката показва, че с 
такова темпо след още 30-ина години ще стигнем средното европейско ниво, т.е. някъде през 2045 г. Засега обаче пред 
нас са Гърция, Турция и Румъния. За сметка на това изпреварваме минимално Сърбия, Черна гора и Македония.  
1 млн. души с доход до 340 лв. месечно. 
1 милион българи имат средномесечен доход до 340 лв. Това показват данните на НАП за 2014 г. 1,4 млн. души 
получават между 340 и 1000 лв. От 1000 до 1514 лв. на месец вземат 268 000 души, а малко над 90 000 получават между 
1514 и 2000 лв. 119 хиляди са българите, които са декларирали доходи от 2000 до 5000 лв. Между 5000 и 10 000 лв. 
месечен доход имат 15 700 души. 6751 българи имат доход от над 10 000 лв. на месец, показват още данните на НАП. 
Със 71 лв. се е увеличил размерът на общия доход средно на домакинство за първото тримесечие на 2015 г. спрямо 
същия период за 2014 г. През миналата година той е бил 2801,60 лв., докато за периода януари - март 2015 г. е 2872,40 
лв. Общият доход средно на човек от домакинство през първото тримесечие на 2015 г. е 1186,90 лв., при 1177,30 лв. през 
първото тримесечие на 2014 г., и нараства с 0,8%.  

 
 
√ Износът с ръст от 11% за полугодието 
Търговският дефицит намалява с 1 млрд. лв. 
С 11 на сто се е увеличил износът на България за полугодието, съобщи Националният статистически институт. За чужбина 
са заминали стоки за общо 22,4 млрд. лв. Това е с 2,23 млрд. повече от януари-юни 2014 г. 
Само за юни е изнесена продукция за 4 млрд. лв., което е ръст от 8,7% спрямо същия месец на миналата година. 
Експортът към Европейския съюз е нараснал повече, отколкото за т.нар. трети страни. За полугодието увеличението е с 
12,4 на сто до 14,158 млрд. лв. Най-много стоки България е изнесла за Германия, Италия и Румъния. Данните за експорта 
по държави към ЕС обаче са към май, защото НСИ ги публикува с месец закъснение. 
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Над 55 на сто от износа за т.нар. трети страни пък е към Турция, Китай, Сингапур, Сърбия, САЩ, Русия и Македония. 
И при вноса в България има увеличение, но то е с по-малки темпове от износа. За полугодието в страната ни са 
пристигнали стоки за 25,4 млрд. лв., което е с 4,7% повече от януари-юни 2014 г. 
Така общото външнотърговско салдо е с над 1 млрд. лв. по-малко, отколкото преди 1 година. За полугодието вносът 
превишава износа с 3,044 млрд. лв. В понеделник националната статистика обяви и данни за оборотите в търговията на 
дребно у нас. След календарно изглаждане на информацията ръстът е 2,7% през юни спрямо същия месец на миналата 
година. На месечна база увеличението е с 0,8 процента. 
Най-значим е ръстът в търговията на дребно чрез поръчки по телефона или интернет. Там увеличението е със 17,1%. С 
12,1 на сто по-големи пък са оборотите с лекарства и медицински изделия, а с 8,1 процента - търговията на дребно с 
битова техника и мебели. По-значителен спад от 8,9% има само в продажбите на текстил, облекло, обувки и кожени 
изделия. 
 
Вестник Труд 
 
√ Гърция и кредиторите са се договорили 
Гърция договори рамково споразумение с кредиторите си, съобщи Reuters. Новият финансов спасителен план цели 
постигането на бюджетен излишък от догодина, а през 2018 година той трябва да достигне до 3,5 процента. Заложените 
цели са леко променени от първоначалния сценарий. Предвижда се първичен бюджетен дефицит от 0,25 процента през 
2016 година. 
Приемането на рамковото споразумение ще позволи на Гърция да получи помощ на стойност до 86 милиарда евро от 
кредиторите. Атина се стреми да сключи сделката преди падежа на плащането по дълга към Европейската централна 
банка на 20 август. 
Вчера пък стана ясно, че гръцкият премиер Алексис Ципрас смята да премахне данъчните облекчения на депутатите и да 
ореже министерските заплати, съобщи Френс Прес. "Политическата система трябва да отговаря на чувствата на 
обществото", каза Ципрас на министрите от кабинета си. Той добави, че ще се създаде закон, който ще "елиминира 
данъчните облекчения за народните представители и ще рационализира заплатите на министри и директори на 
държавни агенции". 
"Тази инициатива освен символично значение ще има и икономически резултати", смята Ципрас. Планът му е да се 
премахне 25-процентното данъчно облекчение върху заплатите на депутатите, а възнагражденията на министрите и 
висшите държавни чиновници ще бъдат намалени с 15%. 
 
√ Жените ощетени, получават 13,4% по-ниски заплати от мъжете 
Жените в България получават средно с 13,4% по-ниски заплати и 40% по-ниски пенсии от мъжете. В същото време дамите 
полагат 7 пъти повече домашен труд 3 пъти повече усилия в грижите за децата. Това съобщи социалният министър 
Ивайло Калфин пред БТА. 
Данните на Евростат показват, че разликата в заплащането у нас е по-малка от средната за ЕС, която е 16,4%. 
Калфин добави, че през есента ще внесе закон за равните възможности, който цели да увеличи натиска върху 
администрацията и частния сектор да не дискриминират работниците по полов признак. "Ще бъде даден шанс на 
младите майки, на родителите да се развиват в кариерата си и да получават полагащото им се възнаграждение", каза 
Калфин. 
Проектът на закона беше публикуван за обществено обсъждане в началото на юни. Той предвижда изпълнителната власт 
да прилага насърчителни мерки “за определен срок до постигането на целите им за балансирано представителство, 
равни възможности и равнопоставеност на жените и мъжете в областите, в които е установена неравнопоставеност”. 
Мерките ще се финансират от републиканския и общинските бюджети. Предвижда се министърът на труда да създаде 
отличителен знак “за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и 
мъжете”. 
 
√ НСИ: Българите пазаруват все повече онлайн 
Делът на интернет търговията в България сериозно нараства. Това показва изследване на Националния статистически 
институт. През юни оборотът на търговията на дребно с поръчки през интернет, телефона или по пощата, се е увеличил с 
5,7%, като ръстът на годишна база е с внушителните 17,1%. 
В същото време като цяло оборотът на търговията на дребно през юни е с увеличение от 0,8% на месечна и 2,7% на 
годишна база. В данните не са включени продажбите на леки автомобили и мотоциклети. 
Друг сектор, в който се отчитат увеличения на оборота, е продажбата на дребно на фармацевтични и медицински стоки - 
увеличение с 3,1% през юни и нарастване с 12,1% на годишна база. През юни има нарастване и на продажбите на битова 
техника и мебели за бита с 1,8%, като секторът отчита 8,1% годишен ръст. 
В същото време от данните на НСИ става ясно, че българинът е оставил гардероба си на заден план - търговията на 
дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия, спада с 2,1% през юни и намалява с 8,9% за последната година.  
 
√ Статистика: Гърци и руснаци са най-неефективните работници в Европа 
Трудът на работещите в Русия и Гърция е най-малко ефективен в сравнение с труда на другите жители на европейските 
страни, показва последният анализ на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, публикуван на 
нейната официална страница. 
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Гърците работят по 2034 часа на година, руснаците – 1982 часа. При това, показателят „Ефективност на труда”, който е 
съотношението между БВП и работните часове за гърците е равен на 36 долара, за руснаците-на 25.6 долара. Средно за 
28-те страни на Европейския съюз, където е и България този показател е 50 долара. 
 
√ Вдигат капитала на БЕХ с 239 млн. лева 
Основният капитал на Българския енергиен холдинг (БЕХ) ще бъде увеличен с 239,4 млн. лева, реши енергийният 
министър Теменужка Петкова. 
Сумата идва от печалбата на холдинга, в който влизат най-големите държавни енергийни предприятия. 
Така вместо парите да отидат в държавния бюджет под формата на дивидент, те ще се използват от самата компания. 
С увеличението основният капитал на БЕХ достига до 3,18 млрд. лева. 
 
Вестник Монитор 
 
√ Плащаме 2,5 млрд. лв. за скъпия ток 
Битовите клиенти ще изхарчат 15,1 млрд. киловатчаса до следващия юли 
Почти 2,5 млрд. лв. ще платят битовите клиенти и бизнеса в България за тока от ВЕИ, американските тецове, 
топлофикациите и заводските централи. Малко над 1 млрд. лв. от тях се падат на централите, които произвеждат 
еленергия от слънце, вятър, вода и биомаса. Други 935 млн. лв. ще бъдат платени на ТЕЦ „AES Марица Изток 1” и ТЕЦ 
„КонтрурГлобал Марица-изток 3”, а почти 520 млн. лв. - на топлофикациите и заводските централи. Това показват 
данните от последното ценово решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) от 1 август. С него цената 
на тока за бита в страната беше намалена средно с 0,11%, но добавката „задължения към обществото” за бизнеса беше 
увеличена двойно. 
От документа става ясно още, че от въпросните 2,5 млрд. лв. некомпенсирани чрез цената на НЕК са 1,24 млрд. лв. Те ще 
се покрият през цената „задължения към обществото”, която КЕВР реши да изравни за бита и бизнеса от 1 август на ниво 
от 37,90 лв. на мегаватчас. 
За да осигури потреблението на клиентите на регулирания пазар, на който вече са само битовите клиенти и най—
малките фирми на ниско напрежение, НЕК ще купи и ще продаде на снабдителите ЧЕЗ, ЕВН и „Енерго-Про” до края на 
следващата година 15,1 млрд. киловатчаса при общо очаквано вътрешно потребление от 32,7 млрд. киловатчаса, 
включително от внос. 
В действителност НЕК ще купи 20 млрд. квтч но разликата от 4,9 млрд. квтч КЕВР й е заложила да реализира на 
свободния пазар. Така, от общото количество, което НЕК ще трябва да плати, 92% се падат на същите „скъпи” централи – 
тези с дългосрочни договори и за които има задължително изкупуване. 
На тях се пада и 73 на сто енергията, която ще влезе на регулирания пазар през идните 11 месеца, или 13,5 млрд. квтч. 
По-конкретно 45% от тока, който бита ще потреби до 30 юни догодина е от двете американски централи, 18,8% - от ВЕИ и 
малко над 16% от заводските централи и когенерациите. 
Делът на АЕЦ „Козлодуй” е сведен до 7 на сто или едва 1 млрд. киловатчаса. Голямата изненада е, че КЕВР е променила 
първоначалното си решение държавната ТЕЦ „Марица Изток 2” да изпадне изцяло от регулирания пазар. С 
окончателното си решение тя й е определила да произведе за този сегмент 613 млн. киловатчаса, което дава 4% от 
енергията, която ще влезе на него. 
Според прогнозите клиентите на ЧЕЗ в Западна България ще потребят до началото на следващия юли 6,5 млрд. квтч, тези 
на ЕВН – 5,3 млрд. квтч, а тези на „Енерго-Про” – 3,3 млрд. квтч. 
Остава прогнозите за потреблението, спрямо които са смятани цените на регулирания пазар и добавката „задължения 
към обществото” да се сбъднат. Ако се съди по становищата на ЕРП-тата, цитирани в ценовото решение обаче, има 
опасност това да не се случи. ЕРП-тата са настояли КЕВР да занижи очакванията си за потреблението. Причината е 
наблюдаваното от тях засилено излизане на клиенти, основно малки фирми на свободния пазар и очакваната пълна 
либерализация от началото на следващата година. Тогава опасността е  
НЕК да трябва пак да плати повече за скъпия ток отколкото й е покрито чрез добавката и да трупа още загуби. От КЕВР 
обаче смятат, че опасенията на ЕРП-тата няма да се сбъднат и няма да се запази тенденцията за масово излизане на 
фирми от регулирания на свободния пазар. Те изтъкват, че за това ще допринесе изравняването на размера на добавката 
за двата сегмента на пазара. Досега бизнесът на свободния пазар плащаше двойно по-ниска добавка. 
Данните на НЕК за първите шест месеца на годината сочат, че закупената енергия от фирми на свободния пазар е скочила 
с 23%. В същото време продажбите на НЕК към т.нар. доставчици от последна инстанция (ЕРП-тата, но в друго свое 
качество) са паднали с 60 на сто на годишна база през първото полугодие. Доставчиците от последна инстанция 
снабдяват фирмите средно напрежение, които все още не са си намерили друг доставчик. До края на май по данни на 
ЕСО на свободния пазар имаше около 6000 потребители.  
Дял на еленергията на централите в микса на НЕК 
централа    дял    цена  
АЕЦ „Козлодуй”    6,7%    30,00 
ТЕЦ „Марица Изток 2”    4,1%    67,95 
ТЕЦ „Марица Изток 1”    20%    147,27 
ТЕЦ „Марица Изток 3”    25,2%    108,64 
топлофикации и заводски    16,3%    161,84  
ВЕИ, вкл. малки ВЕЦ    18,8%    273,09 
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ВЕЦ на НЕК    8,7%    59,10 
Делът е спрямо енергията за регулиран пазар. Цените са в лева за мегаватчас, без ДДС. За топлофикации и ВЕИ цените са 
усреднени. 
 „Булгаргаз”: С 13,65% по-евтин газ от 1 октомври 
С 13,65% по-евтин газ от 1 октомври до края на годината прогнозира държавната „Булгаргаз”. Очакваната цена на 
синьото гориво за началото на отоплителния сезон е 418,14 лв. на 1000 кубични метра (без акциз и ДДС). Това е с 66,12 
лв. по-малко в сравнение със сега действащата тарифа на синьото гориво. Прогнозираният спад на цената се дължи на 
очакваните по-ниски доставни цени на природния газ през четвъртото тримесечие на 2015 г., обясниха от „Булгаргаз”. 
Държавната компания ще внесе в КЕВР окончателното си предложение за утвърждаване на цена на 10 септември. 
Ако прогнозата на „Булгаргаз” се сбъдне и регулаторът я одобри, намалението на цената на природния газ за цялата 2015 
г. ще е 33 на сто. От началото на годината досега синьото гориво е поевтиняло с 19,7%. 
 
√ Над 12 % ръст на износа към ЕС 
Експортът ни към Русия с 26,3 на сто надолу в ембаргото 
През първата половина на годината износът на страната ни за Европейския съюз се е увеличил с 12,2% в сравнение със 
същия период на миналата година и вече достига 11,6 млрд. лева, съобщиха вчера от Националния статистически 
институт. Шест държави - Германия, Италия, Румъния, Гърция, Белгия и Франция са основните ни партньори в общността 
и те формират 70,1% от износа за страните - членки на ЕС. Само за най-големият ни търговски партньор – Германия сме 
изнесли стоки за 2,350 млрд. Лева, като експортът за Берлин е с 12,3% увеличение. В същото време обаче има над 14% 
ръст и на вносът от федералната република.  
По-ниските цени на петрола, евтиното евро и съживяващата се европейска икономика са сред основните причини за 
добрите резултати. Освен това своето влияние оказва подобрението на търговията със страните извън общността, която 
бе значително съживена след въвеждането на руското хранително ембарго, което остави огромен обем европейски 
стоки без пазар. Намалява също така цената на суровините на от внос, което също има положително влияние върху 
стимулирането на търговията.  
За същия период от време расте и вносът от страните в ЕС към България сочи националната статистика. Има 8% ръст 
спрямо същия период на 2014 г. и е на стойност 13.3 млрд. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от 
Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция. Само през май месец импортът  от държавите - членки на ЕС, се 
увеличава с 9,4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2,6 млрд. лв.  
Външнотърговското салдо на България с ЕС за периода януари - май е отрицателно и е на стойност 1,678 млрд. лева. При 
износа на България за ЕС в  първите пет месеца на 2015 г. в сравнение със същия период на 2014 г. най-голям ръст е 
отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти” - 38,8% и „Необработени (сурови) материали, 
негодни за консумация с изключение на горивата – 27,3%. Сериозен  спад има в сектора на безалкохолните напитки и 
тютюна, където намалението е с 15,4%.  
В този сектор има увеличение със почти същия размер при вноса. Ръст е отбелязан също така и при сегмента 
„Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. Горивата)” - 16,5%, а най-голямо увеличение с над 30% 
има в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти”. За периода януари - юни износът на България за трети 
страни се увеличава с 8,8% спрямо същия период на 2014 г. и е в размер на 8,2 млрд. лв., става ясно от данните на НСИ. 
Основните ни търговски партньори са Турция, Китай, Сингапур, Сърбия, САЩ, Русия и Македония. Те формират 55,4% от 
износа за трети страни.  
През последния месец от полугодието – юни, износът на България за трети страни се увеличава с 1,8% спрямо същия 
месец на предходната година и е в размер на 1,5 млрд. лeвa. Вносът на България от трети страни за първите шест месеца 
на 2015 г. намалява с 0.1% спрямо същия период на 2014 г. и е на стойност 9,4 млрд. лeвa. Стоки за най-много пари 
внасяме от Русия, откъдето получаваме горивата за нашата индустрия, Турция, Китай и Украйна. 
 
√ 24 души дневно теглят парите си от КТБ 
Досега са платени 3,645 млрд. лв. по защитени депозити 
По 24 души средно си теглят парите от фалираната КТБ. Това става ясно от ежедневната справка на Фонда за гарантиране 
на влоговете в банките, който реално изплаща гарантираните по закон депозити до 196 000 лв. 
От отчета на фонда се вижда, че само за миналата седмица са изплатени 2,6 млн. лв. на 120 вложители. Това означава, че 
средно всеки от тях е теглил по 21 666 лв. от гарантираните си сметки. Сметката показва още, че банките, избрани от 
фонда са изплащали средно по 520 000 лв. на ден през последната седмица. От Фонда съобщават още, че към 7 август 
109 070 вложители в КТБ са се разпоредили с гарантираните си влогове в размер на 3 милиарда 645 милиона и 300 хил. 
лв.  
По данни на БНБ близо 250 хиляди души и около 6 хиляди фирми и други юридически лица имат гарантирани вложения 
до 196 хил. лв. в КТБ. Половината от тези хора – около 115 хил. души, обаче имат в КТБ по-малко от 10 лв. Още 40 хиляди 
души притежават по под 100 лв. в банката, чийто лиценз беше отнет от БНБ на 6 ноември 2014 г. Това реално са мъртви 
сметки, които в голямата си част остават непотърсени, показва практиката. В действителност те са относително малката 
сума от под 2 млн. лв. 
Изплащането на гарантираните депозити в КТБ започна на 4 декември миналата година. Според данни на Фонда за 
гарантиране на влоговете в банките, почти цялата сума е останала в банковата система, а изтеглените в брой пари са 
малко. 
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√ Удължават срока за уредите на фермерските бензиностанции  
Финансовият министър Владислав Горанов предлага удължаване на срока за монтиране на нивомери и касови апарати 
на „ведомствените бензиностанции” до 31 октомври 2015 г. Това става ясно от проект на Наредба № Н-18 за 
регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, публикувана на интернет 
страницата на Финансовото министерство. В мотивите към исканата промяна се посочва, че „целта на направеното 
предложение е свързано с необходимостта от осигуряване на допълнително технологично време за оборудване и 
монтаж на нивомерни измервателни системи на резервоарите, които са задължителна съставна част на електронните 
системи с фискална памет”, съобщава fermer.bg.  
С проекта на наредба се предвижда удължаване на срока, в който лицата, които извършват зареждане на течни горива за 
собствени нужди от стационарни подземни резервоари за съхранение на горива или неподвижно прикрепени към 
земята резервоари с вместимост над 1000 литра да приведат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата, 
до 31 октомври 2015 г., вместо при предварително установения срок – до 31 август 2015 г. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ "Булгаргаз" предложи почти 14% намаление на цената на газа от октомври 
Природният газ може да поевтинее с 13.65% от началото на октомври, което означава, че ще струва 418.14 лв. за 1000 
куб. метра. Това е прогнозата на държавния газов доставчик "Булгаргаз" за цената за третото тримесечие, която беше 
публикувана на сайта на дружеството в понеделник. По закон "Булгаргаз" трябва да обяви намеренията си за промяна на 
цената в едномесечен срок преди да подаде заявлението си за одобрение от енергийния регулатор на 10 септември. 
Намалението от близо 14% се дължи основно на очакваните по-ниски доставни цени на природния газ, посочват от 
"Булгаргаз". 
Поредно намаление 
Това ще е поредното намаление на цената, ако регулаторът одобри предложението на дружеството. В началото на тази 
година КЕВР реши, че природният газ ще поевтинее с 0.5% въпреки поисканото от дружеството увеличение от 2%. За 
второто тримесечие предложението за около 13% по-ниска цена бе уважено от енергийния регулатор, а в средата на 
годината имаше още едно понижение със 7.5%. 
Влошени финанси 
Понижението на цената на природния газ обаче се отразява негативно на "Булгаргаз" и за полугодието дружеството 
отбеляза загуба от 34.4 млн. лв. Това се дължи най-вече на определената от енергийния регулатор по-ниска продажна 
цена на природния газ спрямо доставната цена, отбелязват от "Булгаргаз" в публикувания си финансов отчет. Според 
данните за първо полугодие на 2015 г. загубата от разликата между доставна и продажна цена възлиза на 21.167 млн. 
лева. 
Въпреки че приходите се запазват, общите разходи на дружеството за полугодието са се увеличили с близо 4%, като 
основната част от тях - 98.12%, покриват себестойността на закупения природен газ. Това увеличение се дължи основно 
на по-високата себестойност на природния газ с 4.70% заради по-големите продажби и по високия курс на щатския долар 
спрямо лева.  Високият валутен курс на долара също оказва негативно влияние върху цената на природния газ у нас, тъй 
като дружеството не използва механизми за хеджиране.Петкова. Тя уточни, че след като поработи известно време 
борсата, може и да се проучи подобна възможност. 
 
√ НЕК повишава приходите си, но остава на загуба 
Въпреки положителните тенденции дружеството все още е във финансов колапс 
Мерките за спасяването на Националната електрическа компания (НЕК), които управляващите предприеха под формата 
на законодателни промени (първите от които бяха факт още през март), все още не могат да дадат очакваното общо 
подобрение на компанията. Това сочат данните от финансовия отчет за шестмесечието, според които дружеството е 
реализирало загуба от 176.785 млн. лв. Спрямо първото тримесечие на 2015 г., когато НЕК отчете печалба от 25 млн. лв., 
това е сериозно влошаване на финансовия резултат. Ако числата обаче се анализират спрямо същия период на миналата 
година, се вижда, че загубата на НЕК е намаляла с близо 73.5 млн. лв., което може да се разглежда като положителна 
тенденция. 
От данните също така се вижда, че краткосрочните задължения на НЕК се увеличават с 0.10% до 2.061 млрд. лв., като най-
значителен ръст бележат търговските задължения, които са и най-голямото перо от задълженията с 9.5%. В същото време 
задълженията към свързани лица са намалели с 8.4%. При дългосрочните задължения пък не се отбелязва почти никаква 
разлика, като за шестмесечието техният размер е 1.422 млрд. лв. 
С нотка оптимизъм 
От финансовия отчет на компанията се вижда подобрение на някои от показателите. На първо място общите приходи са 
се увеличили с 10.7%. Сериозно покачване от 80% има и в производството на електроенергия от собствените ВЕЦ на 
компанията. Това се дължи на голямото пълноводие на язовирите спрямо 2014 г., пише в анализа към финансовия отчет 
на НЕК. Заради по-голямото собствено производство покупките на електроенергия от компанията съответно са намалели 
с 5.5%, а общите продажби са се увеличили с 6.4%. В същото време обаче разходите се запазват на нивото от първите 
шест месеца на миналата година, а средната цена на закупената електроенергия се увеличава с 6.5%. 
Благоприятен фактор върху финансовото състояние на НЕК има и по-голямото натоварване на двете американски 
централи – ТЕЦ "AES Гълъбово" (26.9%) и ТЕЦ "КонтурГлобал Марица-изток 3" (60.6%), тъй като това намалява 
неизползваната разполагаемост на мощности, за която НЕК също плаща. 
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Разходите на НЕК 
Общите разходи на НЕК за полугодието са се увеличили с 4.8%. От данните във финансовия отчет прави впечатление 
сериозно разместване на квотите за електроенергия, които НЕК купува за регулирания пазар (битови потребители и 
дребен бизнес). Така например закупената електроенергия от най-евтината електроцентрала АЕЦ "Козлодуй" е намаляла 
с 66.9%, докато другата държавна централа ТЕЦ "Марица-изток 2" е увеличила продажбите си към НЕК с 66.3%. Това, от 
една страна, се дължи на задължението на атомната централа да осигурява енергията за технологични разходи на 
електроразпределителните дружества, пише в анализа на НЕК. 
НЕК отчита и значително нарастване (25.9%) на закупената електроенергия от възобновяеми енергийни източници, 
присъединени към мрежата средно напрежение. Законодателните мерки, които целяха да ограничат закупуването на 
електроенергия, произведена от комбинирано производство, която обаче не е високоефективна, все пак е дала резултат. 
Според данни в отчета сериозно намаление има в количествата, които НЕК е закупила най-вече от заводските централи 
(46.9%), докато при топлофикациите спадът е 24.1%. Според сметките на регулатора тази мярка като цяло трябва да 
спести на НЕК около 300 млн. лв. годишно. 
От НЕК отчитат, че разходите за енергия от възобновяеми източници и комбинирано производство имат най-голям дял от 
54%, като в същото време количествата електроенергия, закупена от тези производители, са 33% от общия обем. 
Продажби и приходи 
Общите приходи на НЕК се увеличават с 10.7%. Увеличават се и продажбите на електроенергия както за регулирания (с 
1.7%), така и за свободния пазар (с 33.4%). От анализа на дружеството става ясно, че увеличението на приходите от 
регулирания сегмент, от който все повече потребители излизат, се дължи основно на ръста на продадената балансираща 
енергия, който е 388.9%, достигайки 73 млн. лв. Приходите от продажба на свободния пазар пък са се увеличили с 14.5%. 
Причини за загубата 
От НЕК отчитат, че отрицателният финансов резултат е формиран изцяло през второто тримесечие поради нарастването 
на разходите за закупена възобновяема енергия на фона на все по-свития регулиран пазар. НЕК отчита и значителен 
отрицателен нетен оборотен капитал в размер на 1.105 млрд. лв., което показва липсата на свеж финансов ресурс. От 
дружеството също така посочват, че във финансовия му резултат са намерили отражение признатите от КЕВР разходи за 
предишни периоди в размер на 140 млн. лв., без които загубата на полугодието е щяла да достигне 361 млн. лв. 
Основната причина за загубата на НЕК е дейността от регулирания пазар. За периода от юли 2014 до юни 2015 г. от 
дружеството отчитат загубата на този сегмент от 947 млн. лв., тъй като без компенсациите за минали периоди 
продажната цена е с 54% по-ниска от разходите за закупената електроенергия. 
 
√ Допустимост на извънредния труд 
Законът ясно казва кога може да се прилага и кога е абсолютно забранен 
Съгласно Кодекса на труда извънреден е трудът, който се полага по разпореждане или със знанието и без 
противопоставянето на работодателя или на съответния ръководител от работника извън установеното за него работно 
време. Това означава, че основна предпоставка за определянето на труда като извънреден е този труд да бъде положен 
при условията на действащо трудово правоотношение между работник и работодател, а също и да е положен за 
работодателя, с който работникът е сключил трудов договор. 
Втората предпоставка е трудът да надхвърля установената с нормативен акт нормална продължителност на работното 
време или установеното с колективен или с индивидуален трудов договор работно време за конкретния работник. Само 
в тези случаи по отношение на този труд ще намерят приложение разпоредбите на глава 7, раздел 2 от Кодекса на труда. 
Наличието на извънреден труд нарушава нормалния ритъм на труд и почивка, тъй като той може да бъде положен преди 
началото на работното време, по време на задължителните почивки през работното време, както и след изтичане на 
работното време, в дните на седмичната почивка или в дните на официални празници. 
Моето мнение, че точно това е и причината веднага след въвеждане на определението за извънреден труд 
законодателят да постанови и неговата забрана. Това е така, тъй като полагането на извънреден труд, нарушавайки 
нормалния работен ритъм, води до по-голямо натрупване на умора у работника или служителя и влияе неблагоприятно 
върху неговото здраве и работоспособност. 
Трябва да се обърне внимание, че законодателят отнася забраната за полагане на извънреден труд към двете страни по 
трудовото правоотношение, а не само към работодателя или само към работника. Той обаче е предвидил и някои 
изключения от общата забрана за полагане на извънреден труд, които ще разгледам по-долу. Във всички тях личи 
изключителния характер на обстоятелствата, довели до тях, както и това, че са свързани с важни обществено необходими 
работи. 
Изключения 
1. За извършване на работа във връзка с отбраната на страната - тук законодателят има предвид всяка работа, която по 
някакъв начин е свързана с отбраната на страната и при необходимост трябва да се извършва извън нормалната 
продължителност на работното време. 
2. За предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия - тук важното е, че извънреден труд се 
допуска не само при настъпило бедствие, но и когато има опасност от настъпването на такова – предотвратяване на 
бедствие. 
3. За извършване на неотложни обществено необходими работи по възстановяване на водоснабдяването, 
електроснабдяването, отоплението, канализацията, транспорта и съобщителните връзки и оказване на медицинска 
помощ - в тази разпоредба се съдържат две напълно самостоятелни основания за допускане на извънреден труд. 
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Първото е да се осигури нормално битово обслужване на населението. Второто е за оказване на медицинска помощ. 
Нуждата на каквато и да било медицинска помощ може да се разглежда като основание за полагане на извънреден труд. 
4. За извършване на аварийно-възстановителни работи и поправки в работните помещения, на машини или на други 
съоръжения - и тук става въпрос за извършване на аварийно-възстановителни работи, но вече в друг смисъл, не като 
обществено необходими а като работи, които касаят работните помещения, машините и съоръженията в предприятието, 
където се полага труда. 
5. За довършване на започната работа, която не може да бъде извършена през редовното работно време - тук вече става 
въпрос за работата, за която работникът или служителят се е договорил и която не е могло да бъде свършена в 
редовното работно време, но същевременно не може да бъде продължена през следващия работен ден. 
6. За извършване на усилена сезонна работа - това основание за полагане на извънреден труд може да бъде отнесено не 
само към селскостопанските дейности но и във всички други дейности, които поради особения си характер са зависими 
от атмосферните условия, сезоните и други фактори. 
Категорични забрани 
Въпреки всичко казано дотук по отношение на полагането на извънреден труд се налагат и някои категорични забрани, 
които основно са свързани с определени категории работници и служители. Абсолютно е забранено например 
полагането на извънреден труд от лица, които не са навършили 18-годишна възраст, както и от бременни работнички и 
служителки или такива в напреднал етап на лечение ин витро. 
- Майки с деца до 6-годишна възраст, както и майки, които се грижат за деца с увреждания, независимо от възрастта им, 
не могат да полагат извънреден труд освен с писменото им съгласие. 
- Трудоустроени работници или служители не могат да полагат извънреден труд освен с тяхното писмено съгласие и ако 
това не се отразява неблагоприятно на здравословното им състояние съгласно заключение на здравните органи. Тук е 
важно да се отбележи, че не се изисква само съгласието на трудоустроения работник, а е необходимо и писмено 
заключение на здравните органи, от което да е видно, че полагането на извънреден труд не се отразява неблагоприятно 
на здравето им. 
- Работници или служители, които продължават образованието си без откъсване от производството, не могат да полагат 
извънреден труд освен с тяхното писмено съгласие. 
- За работниците и служителите, за които е установено намалено работно време, не се разрешава полагането на 
извънреден труд освен в случаите на чл. 144, т. 1 до 3. Това са лицата, които поради особения характер на работата са 
принудени да работят във вредни за здравето условия на труд. За тези лица законодателят е преценил, че намаляването 
на работното време ще се отрази благоприятно поради ограничаване на излагането им на вредните за здравето им 
условия. 
Въпреки това законът дава предимство на част от основанията за полагане на извънреден труд, тъй като те са от 
изключително висока обществена значимост. А това са именно отбраната на страната, бедствия и аварии, както и 
оказване на медицинска помощ. 
 
Вестник Сега 
 
√ Ниските лихви по депозитите удариха и приходите на хазната 
Към края на юли в бюджета са постъпили едва 31.5 млн. лв. от данъка върху този доход 
Рекордно ниските нива на лихвите по депозитите удариха очаквано и държавната хазна. Постъпленията от данъка върху 
доходите от лихви към края на юли възлизат на 31.5 млн. лв., или едва 31.2% от планираното за годината. Ако темпото в 
останалите месеци остане без промяна, в приходната част на бюджета по това перо ще има неизпълнение от над 40 млн. 
лв., показват сметките.  
Предварителните данни за изпълнението показват, че реалността се разминава сериозно с очакванията за по-високи 
приходи от данъка тази година. От облагането на доходите от лихви бюджет 2016 очаква около 101 млн. лв. постъпления 
- с 35.3 млн. лв. повече от събраното м.г., като в мотивите към бюджета ръстът бе обяснен с по-широкия набор банкови 
сметки, които ще се облагат. Самата ставка остана без промяна спрямо 2014-аа- 8 на сто, а планираното й намаляване на 
6 на сто бе отменено.  
Данните към края на юли показват, че не просто няма ръст, но има и по-слабо изпълнение спрямо същия месец на м.г., 
когато от облагане на доходите от лихви са събрани 41.5 млн. лв. Това е логично на фона на рекордно ниските нива на 
лихви по депозитите. По данни на БНБ за юни средната лихва по новите депозити на домакинствата е 1.57% за левовите 
и 1.29% за евровите депозити при нива от 3.36% и 2.89% година по-рано.  
Облагането на доходите от лихви бе въведено неочаквано и без обсъждане през 2013 година. Тогава парламентът реши, 
че няма логика тези доходи да са изключени от облагане и наложи 10% ставка независимо от размера на дохода. Една от 
първите задачи на кабинета Орешарски бе да предложи намаляване на ставката с по 2% на година до пълното 
премахване на данъка за този вид доходи, придобити от 2017 г. нататък. Миналата зима ГЕРБ се опита да върне обратно 
ставката от 10%, но в крайна сметка размерът на облагането се запази на компромисните 8%, а поетапното намаление бе 
отменено.  
Гласуването по тези текстове, както и на отмяната на данъчното облекчение за бедни и въвеждането на дребна данъчна 
преференция за облагането на доходите на семейства с деца стана накуп в рамките на един-единствен параграф с цената 
на скандал, а промените бяха включени като преходни разпоредби към измененията в закона за данъка върху 
добавената стойност. Не е ясно дали тази практика, която обезсилва дебатите по данъчната политиката на държавата, ще 



10 

 

 

бъде приложена и при тазгодишния пакет от изменения в данъчните закони. Съгласно графика за бюджетната процедура 
за 2016 година пакетът от промени в данъчните закони следва да е готов до 15 септември. 
 
√ Всяка девета данъчна проверка по морето завършва с акт 
Една от девет проверки на НАП по Черноморието завършва с акт за нарушение. Това показват обобщените данни на 
приходната агенция за изтеклия юли. Данъчните почти всеки ден напомнят, че по време на летния сезон следят под лупа 
оборотите на хотели, заведения и магазини по морето.  
Само през юли по южното Черноморие са извършени 610 проверки, при които са съставени 67 акта. Най-типичното 
нарушение е неиздаването на касова бележка. От НАП апелират да изискваме от магазините и заведенията фискален 
бон, а в случаите на отказ да уведомяваме данъчните на телефон 0700 18 700 (на цената на един градски разговор за 
цялата страна).  
От приходната агенция напомнят, че от 21 юли фирмите, които са работили с билети, трябва да ги заменят с касови 
бележки и да отчитат продажбите чрез фискални устройства, свързани дистанционно с НАП. Изключение има само при 
превоз на пътници и при продажбата на билети, фишове и талони за участие в хазартни игри. 
 
 


