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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
БГ ПРЕДПРИЕМАЧ 
 
√ Младежката заетост във фокуса на дискусиите на работодателите от Европа и Азия 
Домакин на заседанието на Международния координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР), което 
се проведе във Варна, резиденция „Евксиноград“, беше Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал 
в България (АИКБ). 
На срещата присъстваха Александър Шохин, президент на Руския съюз на индустриалците и предприемачите, президента 
на Полската организация на работодателите Анджей Малиновски, президента на Конфедерацията на работодателите на 
Латвия, Виталий Гавриловс и представители на ръководствата на организациите на работодателите от Украйна, Беларус и 
Азербайджан. Срещата беше открита от ротационния председател на МКСОР и председател на Конфедерацията на 
работодателите на Република Казахстан Кадир Байкенов. 
Основната тема на дискусията беше предлагането на комплексни мерки за насърчаване на младежката заетост – проблем, 
който с еднаква острота беше поставен от работодателските организации и от Европа, и от Азия. Представителите на 
работодателите се обединиха около виждането, че насърчаването на реалния производствен сектор, подобряването на 
бизнес средата, инвестиционния климат, законодателството за привличането на инвестиции и сътрудничеството между 
предприятията, както и развитието на предприемачеството са механизмите, гарантиращи разкриването на устойчиви 
работни места и усилията при формиране и провеждане на държавните политики следва да се насочат в тази посока. 
Успоредно с това, следва да се предприемат действия за осигуряване на подходящо образование на младежите, 
професионална квалификация и мотивация, съответстващи на потребностите на бизнеса, за да заемат свободните работни 
места. 
Бяха обсъдени субсидираната заетост, както и влиянието на пенсионната реформа върху младежката заетост. В резултат 
на дискусията, беше единодушно приета резолюция за „Координация на членовете на МКСОР при изпълнение на 
политиката за младежка заетост при сегашните икономически условия“.. Представителите на работодателите от всички 
страни се ангажираха да развиват партньорството между работодателските организации и останалите социални партньори 
за решаване на наболелите проблеми, свързани със създаването на качествени работни места за младите хора. 

 
В. Сега 
 
√ В Монтана най-често работят без договор и с плащане под масата 
Около 36.3% от хората остават в офиса и след работа, без да им се плаща за това 
Монтана е абсолютният лидер по сива икономика у нас. Според близо една десета от работниците сивите практики там са 
между 51 и 60%. Най-често става въпрос за работа без трудов договор или за допълнително заплащане на труда извън 
договора. Това показва последният доклад на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) за 2014 г.  
Любопитното е, че работниците и служителите често пъти с охота се включват в схемите на своите работодатели, свързани 
с укриването на данъци или осигуровки. Те остават податливи на сиви практики основно заради високите нива на 
безработица в Северозападна България, където има малък брой работещи предприятия, а заплатите са ниски. 
Монтана обаче съвсем не е изключение. Високи стойности на сивите практики - между 41% и 50%, се посочват още от 
работниците във Видин, Търговище, Разград, Шумен и Плевен. За работа без договор и плащане в плик съобщават и хората 
от Ямбол, Хасково, Кърджали и др., но в тези градове нивото е по-ниско. София също е в т.нар. златна среда по сиви 
практики. 
Все пак най-често в капана на такъв тип работа и заплащане попадат нискообразованите хора, които не знаят на какво имат 
право и какви биха били последствията за тях самите от работа без договор или при осигуряване на по-ниска сума. В риск 
са и хората с ниски заплати, които, за да си докарат някой лев отгоре, са склонни да си затворят очите за нарушенията на 
работодателя си. 
Самите работодатели също не се свенят да признаят, че невинаги спазват трудовите права на служителите и работниците 
си. Над 26% от анкетираните през м.г. мениджъри са на мнение, че работата на трудов договор за една сума плюс устна 
договорка за допълнително заплащане е честа практика. Все пак този резултат е значително по-добър от постигнатия през 
2013 г., когато на това мнение са били 44.4% от запитаните. Около 22.5% от предприемачите казват още, че често пъти се 
случва бизнесът да забави изплащането на заплатите. 
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От друга страна, през 2014 г. се наблюдава драстичен ръст на хората, които са оставали да довършват задачи и след края 
на работния ден, но без това да им се заплаща. Така, ако през 2013 г. този дял е бил 21.2%, през миналата година вече е 
36.3 на сто, показва докладът на АИКБ. 
СЕКТОРИ 
Шампиони по брой и дял на сиви практики през миналата година са сферите на туризма, строителството, 
млекопреработването и здравеопазването. Според оценките на работодателите там тези практики варират между 25% и 
50 на сто. Такива практики са най-непознати в сферата на пощенските услуги и машиностроенето. 
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√ 60% сива икономика в Монтана 
Монтана е абсолютният лидер по сива икономика у нас. Според близо една десета от работниците сивите практики там са 
между 51 и 60%. 
Най-често става въпрос за работа без трудов договор или за допълнително заплащане на труда извън договора. Това 
показва последният доклад на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) за 2014 г., цитиран от в. "Сега".  
Любопитното е, че работниците и служителите често пъти с охота се включват в схемите на своите работодатели, свързани 
с укриването на данъци или осигуровки. Те остават податливи на сиви практики основно заради високите нива на 
безработица в Северозападна България, където има малък брой работещи предприятия, а заплатите са ниски.  
Монтана обаче съвсем не е изключение. Високи стойности на сивите практики - между 41% и 50%, се посочват още от 
работниците във Видин, Търговище, Разград, Шумен и Плевен. 
За работа без договор и плащане в плик съобщават и хората от Ямбол, Хасково, Кърджали и др., но в тези градове нивото 
е по-ниско. 
София също е в т.нар. златна среда по сиви практики. Все пак най-често в капана на такъв тип работа и заплащане попадат 
нискообразованите хора, които не знаят на какво имат право и какви биха били последствията за тях самите от работа без 
договор или при осигуряване на по-ниска сума.  
В риск са и хората с ниски заплати, които, за да си докарат някой лев отгоре, са склонни да си затворят очите за нарушенията 
на работодателя си. Самите работодатели също не се свенят да признаят, че невинаги спазват трудовите права на 
служителите и работниците си.  
Над 26% от анкетираните през м.г. мениджъри са на мнение, че работата на трудов договор за една сума плюс устна 
договорка за допълнително заплащане е честа практика. Все пак този резултат е значително по-добър от постигнатия през 
2013 г., когато на това мнение са били 44.4% от запитаните. Около 22.5% от предприемачите казват още, че често пъти се 
случва бизнесът да забави изплащането на заплатите.  
От друга страна, през 2014 г. се наблюдава драстичен ръст на хората, които са оставали да довършват задачи и след края 
на работния ден, но без това да им се заплаща. Така, ако през 2013 г. този дял е бил 21.2%, през миналата година вече е 
36.3 на сто, показва докладът на АИКБ.   
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√ Работници от Кърджали се жалват: Работа без договор и плащане в плик! 
Работници от Кърджали сигнализират за работа без договор и плащане в плик, съобщават от Асоциацията на 
индустриалния капитал (АИКБ). Процентите на сива икономика в област Кърджали са притеснителни, но регионът не 
попада в Топ 5, а е в златната среда по сиви практики. 
Монтана е абсолютният лидер по сива икономика у нас. Според близо една десета от работниците сивите практики там са 
между 51 и 60%. Най-често става въпрос за работа без трудов договор или за допълнително заплащане на труда извън 
договора. Това показва последният доклад на АИКБ за 2014 г. 
Любопитното е, че работниците и служителите често пъти с охота се включват в схемите на своите работодатели, свързани 
с укриването на данъци или осигуровки. Те остават податливи на сиви практики основно заради високите нива на 
безработица в Северозападна България, където има малък брой работещи предприятия, а заплатите са ниски, пише „Сега“. 
Високи стойности на сивите практики - между 41% и 50%, се посочват още от работниците във Видин, Търговище, Разград, 
Шумен и Плевен. 
Все пак най-често в капана на такъв тип работа и заплащане попадат нискообразованите хора, които не знаят на какво имат 
право и какви биха били последствията за тях самите от работа без договор или при осигуряване на по-ниска сума. В риск 
са и хората с ниски заплати, които, за да си докарат някой лев отгоре, са склонни да си затворят очите за нарушенията на 
работодателя си. 
Самите работодатели също не се свенят да признаят, че невинаги спазват трудовите права на служителите и работниците 
си. Над 26% от анкетираните през м.г. мениджъри са на мнение, че работата на трудов договор за една сума плюс устна 
договорка за допълнително заплащане е честа практика. Все пак този резултат е значително по-добър от постигнатия през 
2013 г., когато на това мнение са били 44.4% от запитаните. Около 22.5% от предприемачите казват още, че често пъти се 
случва бизнесът да забави изплащането на заплатите. 
От друга страна, през 2014 г. се наблюдава драстичен ръст на хората, които са оставали да довършват задачи и след края 
на работния ден, но без това да им се заплаща. Така, ако през 2013 г. този дял е бил 21.2%, през миналата година вече е 
36.3 на сто, показва докладът на АИКБ. 
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Шампиони по брой и дял на сиви практики през миналата година са сферите на туризма, строителството, 
млекопреработването и здравеопазването. Според оценките на работодателите там тези практики варират между 25% и 
50 на сто. Такива практики са най-непознати в сферата на пощенските услуги и машиностроенето. 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ АФП: Гърция отвори пропаст в сърцето на следвоенната обединена Европа 
Гърция постигна отчаяно-необходима спасителна сделка с еврозоната след нощен маратон за историческо споразумение 
за оставането на страната в зоната с единна валута. 
Левият премиер Алексис Ципрас се съгласи на трудни реформи след 17 часа изтощителни преговори в замяна на 
тригодишен спасителен заем на стойност до 86 милиарда евро, третата спасителна програма на Гърция за последните пет 
години. 
"Еврозоната единодушно постигна споразумение", заяви председателят на Европейския съвет Доналд Туск. 
Новата програма за спасяването на Атина е третата от 2010 г. насам и беше постигната след горчива шестмесечна борба, 
започнала от избирането на Ципрас през януари, което разклати членството на Гърция в еврозоната, се казва в анализ на 
АФП, цитиран от БГНЕС. 
Гръцките банки са затворени от близо две седмици, а има и опасения, че ще "останат на сухо", заради липсата на 
допълнителна ликвидност, която може да дойде от ЕЦБ. Това означава, че Атина може да започне да печата своя валута и 
ефективно да напусне еврозоната. 
"Grexit си отиде", заяви от своя страна председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер, изключвайки възможността Гърция да 
напусне еврозоната, което потенциално би могло да дестабилизира не само еврото, но и световната икономика. 
Ципрас настоя, че сделката е добра за Гърция, въпреки факта, че суровите условия са идентични с тези, които бяха 
отхвърлени от гърците на референдум само преди една седмица. 
"Гръцкото правителство се справи добре и се бори докрай" за "трудно споразумение", което обаче "гарантира финансова 
стабилност" на Гърция", заяви Ципрас. Според него "голямата част от гръцкия народ ще подкрепи тези усилия." 
Азиатските пазари се повишиха при новината за сделката по дълга, след пламенните няколко седмици, докато търговците 
чакаха съгласието. 
Дългият труден път 
Най-могъщият лидер в Европа, германският канцлер Ангела Меркел, заяви, че ситуацията за Атина остава трудна, а успехът 
не е гарантиран. 
"Пътят ще бъде дълъг, и ако се съди по преговорите тази вечер, ще бъде и труден", каза Меркел пред репортери. 
Първата стъпка в Европа ще бъде да прокарат споразумението през няколко национални парламента, на които не им се 
иска да позволят на Гърция повече помощ. 
Атина вече ще трябва да бърза с приемане на нови закони за реформи до сряда, според документа, договорен от Ципрас 
и неговите колеги. Гърция трябва да въведе сурови условия за реформи в трудовото и пенсионното осигуряване, ДДС и 
данъци, както и мерки за приватизация. 
По силата на споразумението ще бъде създаден фонд от гръцки активи в размер на 50 милиарда евро, които да гарантират 
обещаната приватизация. Парите в този фонд ще бъдат използвани за рекапитализиране на "парично изгладнелите" 
гръцки банки. 
След изтичането на спасителната програма на 30 юни Гърция остана без международна финансова помощ за първи път от 
години. Атина вбеси своите кредитори - Европейската комисия, ЕЦБ и МВФ – със своите действия, включително свикването 
на референдум за условията, предлагани от трите институции. 
Гръцкият парламент одобри нови планове за реформи, изготвени от правителството в ранните часове на събота, въпреки 
че подобни на тях бяха отхвърлени от гърците. Гръцки представители по-рано коментираха, че условията, предлагани от 
лидерите на еврозоната, са "много лоши", заради опасенията, че контролът върху голяма част от финансите на Гърция ще 
бъде далеч от Атина. 
Френско-германски разрив 
Ципрас беше избран през януари, обещавайки да сложи край на петгодишните икономии, обвързани с предишните две 
спасителни програми от 2010 г. насам. 
40-годишният Ципрас се превърна в знаменосец на левите партии в целия континент, които казват, че политиките на строги 
икономии, подкрепени от Брюксел, подбиват растежа и предизвикват масова безработица. 
За първи път в историята на единната валута, Еврогрупата дори предложи временно излизане на Гърция – идея, 
първоначално дошла от Германия. Тя обаче отпадна в окончателния документ на фона на опозицията на Франция. 
Кризата разкри напрежението между двете най-големи икономики на еврозоната – подкрепящият строгите икономии 
Берлин и застъпилият се за Гърция Париж. 
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Пет години изминаха от драмата с гръцкия дълг, но новото продължение на сагата отвори по-дълбоки пропасти в зоната с 
единна валута в сърцето на следвоенната обединена Европа. 
В Гърция има растяща тревога от контрола върху капитала, появиха се и опасения, че скоро храната и лекарствата няма да 
достигат. "Ние не спим, всички сме притеснени", каза гръцки пенсионер, гледайки със загриженост събитията на хиляди 
километри в Брюксел. 
 
√ Фондовите пазари отчетоха ръст заради новото споразумение за Гърция 
Световните финансови пазари се повишиха в началото на търговията в петък заради надеждите, че Гърция може да сключи 
сделка с кредиторите си в последния момент и така страната да се спаси от фалит. 
Фондовите пазари в Европа и Азия се повишиха с повече от 1%, а еврото поскъпна спрямо долара, съобщава Reuters. 
Единната валута нарасна с 0.7% спрямо долара до 1.1115. Основните борсови индекси в Европа отчитат сериозен ръст - 
FTSE в Лондон напредва с 1.21%, немският DAX с 2.04%, а френският CAC 40 с 2.96%. 
 
√ Българите купуват най-много имоти в Гърция след руснаци и китайци 
Българите са сред най-активните купувачи на имоти в Гърция в момента, сочи проучване на немския вестник “Билд”. 
Според данни на изданието страната ни се нарежда на трето място заедно със Сърбия по брой сключени сделки. Втората 
позиция заемат китайците, а на първо място са руснаците. 
Вадим Долминдис, управител на фирмата за недвижими имоти Greece Invest, коментира, че българските му клиенти 
предпочитали вили в предградията на Атина, на полуостров Халкидики и на остров Крит. 
Причината за активизирането на имотния пазар в южната ни съседка бил резкият спад на цените на къщите в Гърция 
заради икономическата криза. 
Луксозните вили са се обезценили с 50%, а тези от среден клас - с 30 на сто. На места имало и по-голям спад като вила, 
която е струвала над 1 млн. евро, сега можела да се намери и за 200 000 евро. Според български брокерски агенции това 
е и цената, която нашенци най-често са готови да дадат. През тази година обаче имало запитвания и за вили с цена над 1 
млн. евро, какъвто интерес преди не е имало. 
Вниманието на българските купувачи било насочено към ваканционни имоти, бюджетите им били по-големи в сравнение 
с миналата година. Най-голямо търсене имало за къщи в района на Кавала и Халкидики заради близостта с България. Засега 
нямало запитвания за имоти в Санторини или Родос. 
Клиентите с най-малки бюджети освен край Кавали търсели имоти и на остров Тасос, Ксанти и Александруполис. Тези с 
повече пари се насочвали към Халкидики. 
Най-често за продажба се предлагат двуетажни къщи, тъй като в Гърция високото строителство по курортите и островите 
не е разрешено. 
Характерно е, че в цената не се включват общите части, така че цените са за реалната площ. Те имат доста широк диапазон. 
Апартамент може да се купи и за 30 000-40 000 евро. Жилище с една спалня в добър район може да се вземе за 50 000-60 
000. За двуетажни къщи вече имало оферти за 120 000 евро, а ако имотът е със собствен двор, цената се качвала до 150 
000 евро. 
Почти всички сделки били сключвани за имоти в Северна Гърция, като най-често цената била между 50 000 и 100 000 евро. 
Брокерите твърдят, че покупките били основно за използване на имотите за почивка, а не с инвестиционна цел. 
При покупката на имот в Гърция има и допълнителни разходи освен договорената цена. Трябва да се приготвят 0,5% от 
цената за хонорара на адвокат при оформянето и изповядването на сделката. 
Има и 2% нотариална такса, която включва и вписването в имотния регистър. Брокерите обикновено вземат 2% 
комисионна. Плаща се и 3% данък за прехвърлянето на имота и още 3% общински данък. Годишният данък се изчислява 
като твърда сума на квадратен метър плюс коефициенти за възрастта на сградата, за изглед, за етаж и т.н. 
Интересът и на други чужденци към покупката на имот в Гърция също се е увеличил. Според гръцки и руски агенции от 
началото на годината броят на руснаците, които искат да купят жилище у съседите, се е увеличил двойно. Влияние оказали 
обезценяването на рублата и желанието да потърсят добра инвестиция за парите си. През миналата година запитванията 
за луксозни имоти бяха по 5 на месец, през тази се увеличи на 8, твърди Вадим Долминдис. 
Руснаците предпочитали вили с изглед към морето и застроена площ поне 500 кв. м. 
Най-скъпият имот на пазара, който попада в тази категория, в момента се предлагал за 2 млн. евро, което е наполовина 
по-евтино в сревнение с 2008 г. Според “Билд” голям брой сделки имало за вили на о. Крит с площ около 670 кв. м, с поне 
четири спални, пет бани и камина. Агенции предлагали и пакетни сделки. Две вили на остров Корфу от по 500 кв. м площ 
с частен плаж, морски изглед, големи тераси, градина и собствено яхтено пристанище можели да се купят общо за 4,5 
милиона евро, което било с 1,5 млн. под пазарната цена, ако се вземат поотделно. 
Интересът и към имоти на островите Миконос и Санторини от страна на купувачи от Европа и Азия, дори и от Близкия изток 
също се е засилил. Там цените за тристайна вила с басейн и морски изглед били поне 500 000 евро. 
Въпреки кризата в Гърция не се очаквал значим спад в цените на имотите, нито щяло да има по-голямо предлагане, твърдят 
брокери. Можело да се очаква продавачите да станат по-гъвкави при преговорите и да се договарят по-големи отстъпки. 
Цените през последното тримесечие на миналата година на апартаментите в Атина са паднали с 6,65% на годишна база, 
сочат данни на Централната банка на Гърция. В Солун са поевтинели с близо 6,9%, а в останалите градове на страната 
средният спад на цените на жилищата е 5,86%. 
Гърция се опитва да съживи пазара на имоти и правителството прие схема, при която се издава разрешително за 
пребиваване на инвеститори в имоти за суми над 250 000 евро, които идват от държави извън ЕС. Схемата се предвижда 
да действа в продължение на пет години, като може да бъде удължена. 
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За края на тази година бе отложено и въвеждането на данъка върху печалбата от продажбата на имоти в страната. 
Пазарът в Гърция отбеляза истински бум след олимпиадата през 2004 г. Тогава годишно цените на имотите се покачваха с 
30-40%. С началото на кризата през 2008 г. обаче започна срив. Така през 2012 и 2013 г. цените падаха с близо 15% годишно. 
Кредитирането също се свива. През миналата година са отпуснати ипотечни заеми за 1,4 млрд. евро. За сравнение през 
2006 г. размерът им е бил над 15 млрд. евро. Към края на 2014 г. неизплатените жилищни кредити в страната достигат 
почти 40 на сто от БВП. 
Евростат: Цените падат най-много в Латвия и Италия 
Най-голямо е поевтиняването на имотите в Латвия и Италия, показват последните данни за цените на жилищата на 
европейската статистическа служба Евростат. В прибалтийската държава имотите са по-евтини с 5,8%, а в Италия - с 3,3 на 
сто. Сравнението на цените е за първото тримесечие на 2015 г. спрямо същия период на миналата година. 
Единствената страна в ЕС, за която Евростат няма налични данни, е Гърция. Вероятно това е заради разнопосочната 
информация, която идва от съседите - от голям срив на цените до дори леко поскъпване. Евростат не публикува данни и 
за Полша, но там причината е, че информацията е конфиденциална. 
Иначе за България е отчетено поскъпване на имотите с 2,2% на годишна база и с 0,5 на сто през първото тримесечие на 
2015 г. спрямо предходното. Почти същите са данните и за средното движение на цените на жилищата в целия Европейски 
съюз. 
С най-голямо поскъпване на имотите могат да се похвалят в Ирландия - 16,8 процента за година. В Швеция увеличението 
е с 11,6%, а в Унгария - с 9,7 на сто. 
В последните месеци нагоре са тръгнали цените и при северните ни съседи от Румъния. Там за първото тримесечие спрямо 
четвъртото на миналата година поскъпването е с 4,1 процента, или най-голямото в целия ЕС. Тенденция за поевтиняване 
пък има в Белгия, Кипър и Хърватия. Там цените на тримесечна база са паднали между 2,8 и 3,5 на сто. 
 
 
Вестник Труд 
 
√ По-строги правила за одиторските фирми  
Ще бъдат въведени по-строги правила за одиторските фирми чрез промени в Закона за независимия финансов одит. 
Новите текстове вероятно ще бъдат внесени за разглеждане в парламента в рамките на следващата седмица, обясни пред 
„Труд“ председателят на временната парламентарна комисия за КТБ Десислава Атанасова. Целта е да се засили контролът 
над компаниите от бранша и да се подобри работата на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори 
(КПНРО). 
След затварянето на КТБ се оказа, че компанията „Кей Пи Ем Джи - България“ години наред е заверявала финансовите 
отчети на банката, без да забележи порочните практики в нея. До отнемането на лиценза на фирмата обаче така и не се 
стигна. Крайната мярка беше отхвърлена при тайно гласуване на петимата членове на Комисията за надзор над одиторите. 
Ведомството все пак реши, че ще наложи санкция от 100 хил. лв. на „Кей Пи Ем Джи - България“. Отделно от това глоба от 
100 хил. лв. има и за двама от одиторите, проверявали КТБ. 
Сега по думите на Атанасова законът ще бъде променен, така че членовете на Комисията за надзор на одиторите да 
гласуват явно при решения за отнемането на лиценза на дадена компания. 
„Санкциите за одиторите също ще бъдат завишени“, обясни Атанасова. Тя не се ангажира да посочи каква точно ще е 
промяната. Още през януари обаче председателят на Комисията за надзор над одиторите Ваня Донева поиска глобите за 
нарушения на одиторските компании да не бъдат фиксирани, а да се формират на база на процент от приходите им. 
Обсъжда се още да се въведе ротация за одиторските фирми, които заверяват годишните финансови отчети на 
предприятия, осъществяващи дейност от обществен интерес. 
Пред БНР шефът на комисията за КТБ Десислава Атанасова обясни още, че ще има промени и в Закона за БНБ. Постъпили 
са и законодателни предложения на ДАНС за разширяване правомощията на дирекциите „Финансово разузнаване“. Все 
още обаче не е решено дали те ще бъдат подкрепени от управляващите. 
 
Вестник Капитал 
 
√ Законът за спасяване на банки мина на първо четене в парламента  
С 93 гласа "за" и 8 "въздържали се" в петък парламентът прие на първо четене проектът за създаване на Закон за 
възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. Той бе внесен преди месец от 
Министерския съвет и е изготвен по линия на европейска директива, която цели създаването на единна рамка за ранно и 
ефективно справяне с банкови кризи. България закъснява с приемането на нормативната уредба в тази сфера, поради 
което Европейската комисия е открила процедура за нарушение.  
В унисон с Европа 
Новият закон ще регламентира процедура, при която банките и инвестиционните посредници изготвят и актуализират 
планове за действие при кризи, а органите по преструктуриране ги одобряват. Те ще бъдат два и ще работят към 
Българската народна банка (БНБ) и Комисията за финансов надзор (КФН). Ще се създадат и целеви фондове, в които да се 
набира финансов ресурс за подпомагане на банки и посредници в затруднение. Те ще се управляват съответно от Фонда 
за гарантиране на влоговете в банките и Фонда за компенсиране на инвеститорите.   
По време на дебатите преди първото гласуване на законопроекта в пленарната зала депутат открои проблемни текстове в 
него. Георги Търновалийски от БСП каза, че така структурирана, процедурата стимулира рисковото поведение на банките, 
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тъй като техните мениджъри ще знаят, че каквото и да направят, държавата няма да остави банките им да фалират, още 
повече че процедурата разписва в краен случай употреба на публични средства. Според него в закона е заложен конфликт 
на интереси, тъй като органите по преструктуриране няма да са независими институции, а ще се командват от БНБ и КФН, 
което не е гаранция за адекватна защита на потребителите. От БСП обръщат внимание и върху текста, който освобождава 
от отговорност управителните органи на тези нови звена, освен ако не се касае за умисъл в действията им. 
Подуправителят на БНБ Димитър Костов, който взе участие в дебатите в парламента, отговори, че в проекта става дума 
само и единствено за освобождаване от имуществена отговорност, тъй като застрахователната система в страната не била 
развита до степен, която да обхваща риска при ситуации, когато страни, засегнати от решенията на тези органи, внесат 
съдебни искове с имуществени претенции. 
 
√  Пазарите си отдъхват след сделката за Гърция 
Европейските пазари посрещнаха с ръст новината, че страните от еврозоната и Гърция са постигнали споразумение след 
продължилите цяла нощ преговори. След като президентът на Европейския съвет Доналд Туск обяви, че лидерите на 
валутния съюз са постигнали единодушно решение, основните борсови индекси в региона отбелязаха ръст. 
Индексът на сините чипове в еврозоната Euro STOXX 50 нарасна с 1.3%, а общоевропейският показател FTSEurofirst 300 
напредна с 1%. След отварянето на пазарите основният германски индекс DAX поскъпна с 1.3%, френският CAC 40 - с 1.70%, 
а във Великобритания - FTSE 100 напредна с 0.7%. Банковите акции в Европа са сред най-големите печеливши, като 
средният им ръст е около 1.5%. Първоначално еврото поскъпна с близо половин процент до 1.11932 долара, но бързо се 
върна до нива от 1.1107 долара. 
Азиатските борси също се облагодетелстваха от надеждите за решаване на противопоставянето между Гърция и 
кредитортие й. Основният индекс на токойската борса Nikkei 225 затвори с ръст от 1.6%, а индексът MSCI на акциите в 
азиатско-тихоокенаският регион извън Япония се повиши с 0.8%. 
 
Вестник Сега 
 
√ Вече всеки пети се пенсионира с недостигащ стаж 
Пенсионерите са намалели с 20% за 15 г., разходите за пенсии са се увеличили три пъти  
През миналата година всеки пети се е пенсионирал с недостигащ стаж. Проблемът става все по-сериозен - през 2000 г. 
стажът не е стигал само на 7 на сто от новите пенсионери, сочат данните на НОИ. Според експертите в следващите години 
този дял ще продължи да се увеличава. За 15 години обаче пенсионерите са намалели с близо 20 на сто, или с 407 хил. 
души. През 2000 г. НОИ е давал пенсии на близо 2 млн. и 70 хиляди души, а към края на миналата година - на близо 1.7 
млн. души. На този фон пенсионерите с инвалидни пенсии са се увеличили с 242 хил. души, посочват експертите.  
Реалните години за излизане в пенсия продължават да са все още под законовата възраст за трета категория, но това се 
дължи на широките възможности за ранно пенсиониране. През 2001 г. след старта на пенсионната реформа възрастните 
хора у нас са се пенсионирали средно на 56.5 години. През м.г. тази ефективна възраст вече се е повишила до 61.7 години. 
НОИ обяснява тази възраст основно с факта, че хората се пенсионират все повече с недостигащ стаж. Според закона хората 
могат да излязат в пенсия и с 15 години стаж, но на 65 г. и 8 месеца. Тяхната пенсия е 133 лв. и 82 ст. от 1 юли. Именно тази 
група вдига реалните години за третата масова категория пенсионери. Покачване има и при реалната възраст на военни, 
полицаи и др. За тях към момента има изискване само за 27 г. стаж, от които 2/3 в съответното ведомство. В началото на 
реформата служителите от сектор "Сигурност" са излизали в пенсия на средно 50.5 г., а през м.г. на 52 г. и 8 месеца.  
Според данните се увеличават годините, в които пенсионерите получават парите за старини. Средната продължителност 
на получаване на пенсия за стаж и възраст през 2000 г. е била 16 г. и 4 месеца, а за миналата година вече е 22 г. и 8 месеца. 
Военните и полицаите получават пенсия средно по 26 г. и 1 месец, като продължителността се е увеличила с 5.9 г. за 
периода.  
Разходите на НОИ за всички пенсии са се увеличили с малко над 4.2 млрд. лв., или почти три пъти за 15-те години. Само за 
пенсиите на масовата трета категория разходите са се повишили от 2 млрд. лв. на над 5.7 млрд. лв. Тези за военни и 
полицаи растат значително - четири и половина пъти са се увеличили те за 15-те години до 600 млн. лв. за м.г. Към края на 
2014 година 16 на сто от всички пенсионери у нас - близо 267 хил. души - получават минималната пенсия за стаж и възраст, 
която за м.г. беше 154 лв. и 60 ст. От 1 юли се увеличи на 157 лв. и 44 ст. 
АНАЛИЗ 
"Ефективната възраст за пенсиониране бележи покачване през последните години и благоприятства подобряване на 
финансовото състояние на фонд "Пенсии" в дългосрочен хоризонт. Повишаването на пенсионната възраст обаче не е 
универсална мярка и не може да се прилага безпределно. Като се има предвид пряката зависимост между повишаващата 
се средна продължителност на получаване на пенсия за стаж и възраст и нарастването на разходите за пенсии, въпреки 
сравнително ниските размери на пенсиите на основната част от пенсионерите, възрастта за пенсиониране принципно 
може да се обвърже с продължителността на живота", пише в анализа на НОИ. Според разглеждания в момента от 
депутатите проект за пенсионна реформа обвързването на продължителността на живота с годините за пенсиониране ще 
стане едва след като възрастта за мъжете и жените се изравни на 65 г., което според плана ще се случи през 2037 г. 
 
√ В Гърция се очертават извънредни избори 
Ципрас: Ще продължим да се борим за радикални реформи 
Гърция се бори до края за постигането на споразумение", заяви гръцкият премиер Алексис Ципрас, минути, след като 
лидерите на еврозоната обявиха успешния край на среднощните преговори. 
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След дългата нощ Ципрас заяви пред репортери, че е бил изправен пред трудни решения и дилеми. "Но това споразумение 
ще ни позволи да се изправим на краката си отново", заяви той след 17-часовите преговори в Брюксел. 
"Гръцкото правителство се справи добре и се бори докрай" за "трудно споразумение", което обаче "гарантира финансова 
стабилност" на Гърция", заяви Ципрас. Той обеща да се извършат радикални реформи, за да се гарантира, че гръцката 
олигархия най-накрая ще даде своя принос за проблема д дълга на страната. 
Според него по-голяма част от гръцкия народ ще подкрепи тези усилия. "Ние ще продължим да се борим за радикалните 
реформи, от които Гърция се нуждае" , добави той. 
Ципрас заяви, че е успял да убеди лидерите гаранционният фонд за страната да бъде със седалище в Атина, а не в 
Люксембург, както настояваха европейските лидери. Той обаче не е успял да се договори за размера му. Гърция 
настояваше за фонд в размер на 17 млрд. евро, МВФ говореше за 7 млрд. евро, но германците настояваха и постигнаха 
условието си размерът на фонда да бъде 50 млрд. евро. 
Ципрас заяви още, че е спечелил краткосрочно финансиране за страната и "евентуално намаляване на дълга". Според него 
това да двете "победи", които не са присъствали на масата за преговори преди референдума. 
"Успяхме да предотвратим план за прехвърлянето на гръцките пари във фонд извън страната, свиване на банковата 
система, ще съумеем да постигнем и решение по реструктуриране на дълга. Гърция ще се боли, за да възстанови 
суверенитета си", каза той. 
Но минути преди това на пресконференция в Брюксел германският канцлер Ангела Меркел заяви, че споразумение е 
постигнато, но подчерта, че облекчаване на дълга не стои на дневен ред. 
Правителственото мнозинство в парламента е под въпрос и никой не може да обвини депутатите, които не са съгласни с 
условията на кредиторите за споразумение. Това заяви пред обществената телевизия ЕРТ гръцкият министър на труда 
Панос Скурлетис. 
В момента стои въпросът дали правителството ще бъде подкрепено, каза Скурлетис, окачествявайки като 
"нежизнеспособно" споразумението, което кредиторите са предложили на срещата на върха в Брюксел.  
"Ние не се опитваме да направим споразумението да изглежда по-добро", допълни той. 
Министърът поясни, че първо трябва да бъде стабилизирана ситуацията и да бъде обсъдена вероятността за избори. 
Скурлетис каза, че такива ще има още тази година.  
Той посочи, че има два сценария за реализиране на споразумението с кредиторите - то да бъде одобрено в парламента с 
гласовете на другите партии или да бъде съставено правителство на националното единство.  
Скурлетис подчерта, че депутатите, които не са одобрили започването на преговори с кредиторите при гласуването в петък, 
е трябвало да подадат оставки. Тогава десет членове на управляващата партия СИРИЗА отказаха да подкрепят 
предложенията на правителството към кредиторите, като повечето от тях се въздържаха от гласуване, а двама гласуваха 
против.  
"Аз ще подам оставка, ако не съм съгласен с политиката на правителството", каза от своя страна пред телевизия Мега 
министърът на икономиката Йоргос Статакис.  
Той изрази мнение, че правителството ще успее да прокара през парламента исканите от него мерки. 
 
√ За 2 дни Гърция трябва да приеме четири закона 
До седмица още два ключови и едва тогава ще се преговаря за пакета от 82-86 млрд. евро 
Съветът на Европейския съюз публикува официалния документ със споразумението за Гърция, до което се стигна тази 
сутрин след 17-.часови преговори. 
За да започнат официални преговори за получаване на третия спасителен пакет, който се оценява на 82-86 милиарда евро 
за три години, Атина трябва да изпълни няколко ключови предварителни условия, сочи официалният документ. 
До сряда, 15 юли, правителството и парламентът в Атина трябва да приемат следното законодателство: 
- Унифициране на ДДС- ставките и разширяване на данъчната основа, така че да се увеличат приходите. 
- Първоначални мерки за подобряване на дългосрочната устойчивост на пенсионната система като част от цялостна 
пенсионна реформа. 
- Гарантиране на пълната независимост на статистическата служба ЕЛСТАТ. 
- Пълно прилагане на съответните разпоредби от Договора за стабилност, координиране и управление в Икономическия и 
паричен съюз 
До 22 юли: 
- Приемане на Граждански процесуален кодекс, който да съдържа мащабна реформа на процедурите и договореностите 
в системата за гражданско правосъдие и който значително да увеличи скоростта на съдебните процеси и да намали 
разходите. 
- Прилагане на Директивата за възстановяване и преструктуриране на банките. 
"За да се формира основа за успешно завършване на Меморандума за разбирателство, гръцкото предложение за реформи 
трябва да бъде сериозно подсилено, като се вземе предвид влошената икономическа и фискална позиция на страната през 
последната година. Гръцкото правителство трябва да подсили предложенията си в редица сфери, посочени от 
институциите, със задоволително ясна времева рамка за законодателна дейност и прилагане на мерките, включително 
структурни и количествени показатели и цели", се казва още в текста. 
Сферите, които лидерите от еврозоната посочват в изявлението си, са пенсионната система, пазарите на стоки, 
приватизация на електроразпределителната мрежа, пазарът на труда, финансовият сектор, където особено решаващи 
мерки са необходими за лошите кредити. 
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Лидерите от еврозоната са се договорили още Гърция да модернизира държавната администрация, да проведе програма 
в партньорство с Европейската комисия, която да деполитизира администрацията и да изгради капацитета й. Първото 
предложение в тази сфера трябва да бъде предоставено до 20 юли след дискусии с институциите. 
"Изброените ангажименти са минималните изисквания за започване на преговори с гръцките власти", пише в текста. 
Лидерите на страните от еврозоната отбелязват, че възможните финансови нужди на Гърция са между 82 и 86 млрд. евро, 
но призовават институциите да проучат начини за намаляване на тази сума чрез алтернативен фискален път или по-високи 
приходи от приватизацията. 
Те изразяват разбиране, че Гърция има много спешни финансови нужди, които изискват бърз прогрес за достигане на нов 
Меморандум за разбирателство. Става дума за около 7 милиарда евро до 20 юли и допълнителни 5 милиарда евро до 
средата на август. 
 
 
Вестник Стандарт 
 
√ ДДС и осигуровките препълниха хазната  
Рекордният за последните седем години излишък в бюджета от 850 млн. лв. в края на месец юни се дължи на сериозен 
ръст на приходите от ДДС и осигуровки, сочат данните на Министерството на финансите. Все още няма официални данни 
на приходите към края на юни по отделни видове данъци. Но за първите пет месеца на годината събраните приходи от 
ДДС и осигуровки скачат с над 11%. Това е много добро постижение при положение, че ръстът на БВП за първото 
тримесечие е 0,9%, а годишната инфлация към края на май също е 0,9%. Оказва се, че сериозният ръст на приходите се 
дължи предимно на работата на приходните агенции и излизането на част от сивата икономика на светло, а не толкова на 
реален ръст на икономиката. 
Приходите от ДДС за първите пет месеца на годината нарастват с 331 млн. лв. и достигат 3,27 млрд. лв. Постъпленията от 
осигуровки за пенсия и здраве се увеличават с 278 млн. лв. до 2,78 млрд. лв. Сериозен ръст се отчита и при приходите от 
акцизи, които се увеличават със 138 млн. (+9,2%) до 1,6 млрд. лв. Макар и с по-бавни темпови постъпленията в хазната от 
данъците върху печалбите на фирмите и доходите на гражданите също нарастват. 
 
Данните за приходите по видове данъци към края на юни най-вероятно ще затвърдят тенденцията за сериозен ръст от 
предходните месеци. Това се доказва от предварителните данни за общите приходи в държавната хазна, които за първото 
полугодие са 16,249 млрд. лв., което е ръст с 14,7% (2,078 млрд. лв.) спрямо същия период на миналата година. Този ръст 
се дължи както на по-високите данъчни и неданъчни приходи, така и на получените помощи (възстановени средства от 
ЕС), които нарастват съответно с 1,297 млрд. лв. и 780 млн. лв. В същото време разходите на бюджета се увеличават 
минимално като до юни те са 15,398 млрд. лв., при 15,167 млрд. лв. за същия период на миналата година. 
 
√ Хазната по-бързо връща осигуровки  
Хазната по-бързо ще връща на хората надвнесени осигуровки за пенсия и здраве. Това предвиждат промени в Данъчно 
осигурителния процесуален кодекс, които са подготвени от Министерството на финансите. До 30 дни, след като човек 
подаде декларация, в която посочва, че има осигуровки за възстановяване, НАП ще трябва да му преведе парите в 
посочена в декларацията банкова сметка, гласят промените. В момента по този опростен начин се възстановяват данъци, 
но за да върне хазната осигуровки, освен декларацията трябва да се подаде и втори документ - искане за възстановяване. 
В мотивите си за промяна на ДОПК от МФ посочват, че проверките за връщане на осигуровки са 22% от всички проверки 
за възстановяване или прихващане на суми. Оказва се, че често хората, които се осигуряват сами, внасят по-големи суми 
от дължимото, които хазната трябва да им възстанови. С промените това ще става по-бързо. 
Фирмите, които използват счетоводни програми, ще трябва да пазят архивите си и в електронен вид, предвиждат още 
промените в ДОПК. Фирмите, които при създаването и обработката на цялата или част от счетоводната информацията 
използват информационни системи, продукти или архиви, трябва за съхраняват тези данни и в електронен вид, гласят 
новите текстове. Като ведомостите за заплати трябва да се пазят 50 години, счетоводни регистри и финансови отчети - 10 
години, а останалата информация - 5 години. Целта е да се ускорят проверките и ревизиите на НАП. Коректните към хазната 
фирми и сега пазят данните си в електронен вид. Но дружествата, които по някакъв начин ощетяват хазната, често пазят 
данните за сделките си само на хартия, за да прикрият нарушението и да затруднят данъчните. Едно нарушение на 
данъчните закони по-трудно може да се констатира, ако при ревизия данъчните трябва да прегледат купища хартия вместо 
да проверят електронната счетоводна информация на фирмата. С промените проверките и ревизиите на НАП ще се правят 
много по-бързо. 
 
 
Вестник Преса 
 
√ За какво се споразумяха кредиторите и Гърция 
Споразумението за Гърция бе постигнато след маратонски 17-часови преговори - най-дългата среща на върха в историята 
на ЕС. Вестник "Гардиън" обобщава най-важните моменти в новата сделка: 
Трансфер на гръцките активи 
До 50 млрд. евро гръцки активи ще бъдат прехвърлени в нов фонд, който ще помогне за рекапитализацията на гръцките 
банки. Фондът ще бъде базиран в Атина, а не в Люксембург, каквото бе първоначалното желание на Германия. 
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Председателят на Еврогрупата Йерун Дейселблум заяви, че фондът ще оперира с гръцките активи от евентуалната 
приватизация.  
Седалището на фонда бе един от препъникамъните в снощните преговори. Премиерът Алексис Ципрас заяви, че 
изнасянето на активи от Гърция би било равносилно на "задушаване". 
Спешно кредитиране 
Финансовите министри спешно ще обсъдят въпроса за кредит. Гърция трябва да изплати 7 милиарда евро на Европейската 
централна банка през юли и август. 
Преструктуриране на дълга 
На Гърция бе обещана дискусия за преструктуриране на дълга й. Германският канцлер Ангела Меркел заяви, че 
Еврогрупата е готова да обмисли удължаване на падежа на заема. Меркел обаче уточни, че това ще е възможно при 
успешно прилагане на реформите в рамките на третата програма за подпомагане.  
Законодателни промени 
Гръцкият парламент трябва да одобри новата сделка, преди тя да бъде гласувана от Бундестага в Германия (т.е. до сряда). 
Също така Атина трябва незабавно да предприеме стъпки за законодателни промени, които да позволят прилагането на 
споразумението. 
Кредиторите настояват за незабавни действия относно: 
- оптимизиране на ДДС; 
- разширяване на данъчната основа; 
- осъществяване на допълнителни реформи в пенсионната система; 
- приемане на граждански процесуален кодекс; 
- гарантиране на независимостта на националната статистическа служба ЕЛСТАТ; 
- пълно прилагане на директивата за възстановяване и преструктуриране на банките; 
- пълното прилагане на автоматични съкращения на разходите. 
Радикални реформи 
Алексис Ципрас обеща да започне радикални реформи, които да гарантират, че гръцките олигарси най-сетне ще дадат 
допринесат подобавъчно за доброто на страната си. Споразумението щяло да позволи на Гърция "отново да си стъпи на 
краката". 
Прилагането на реформите ще бъде трудно, призна гръцкият премиер, но добави: "Ние се борихме здраво в чужбина, сега 
трябва да се борим у дома срещу корпоративните интереси".  
Освен това лидерите от еврозоната са се договорили още Гърция да модернизира и значително да подсили държавната 
администрация, да проведе програма в партньорство с Европейската комисия, която да деполитизира администрацията и 
да изгради капацитета й. Първото предложение в тази сфера трябва да бъде предоставено до 20 юли след дискусии с 
институциите. 
Според "Гардиън" днешната спасителна сделка е по-лоша, отколкото първоначалните искания на кредиторите, които 
гръцкият народ отхвърли с референдум. 
Идващи само осем дни след референдума, приетите мерки в спасителния пакет на Атина са "безкрайно по-лоши" от тези, 
с които гърците не се съгласиха преди седмица, коментира анализаторът на ADM Investor Services Марк Остланд. Според 
него към момента не може да се говори за дългосрочно бъдеще на Гърция в еврозоната. Освен това желанията на част от 
кредиторите от еврозоната унищожават напълно гръцката икономика. "Това е по-лоша сделка от Версайския договор през 
1919 г.", отбелязва Остланд. 
От гледна точка на по-краткосрочен план график Ципрас ще трябва да сформира ново правителство на националното 
единство, веднага след като се върне в Атина. До сряда 15-ти Гърция ще трябва да приема закони, чрез които да бъде 
приложена сделката. След като тези мерки бъдат приети, трябва да започне процес, съгласно който парламентите на 
Финландия, Германия, Австрия, Холандия, Словакия и Естония трябва да одобряват новата помощ за Атина. След това 
гръцкият парламент ще трябва да бърза с допълнителни закони, с които да се постигне финансиране преди 20 юли, когато 
Атина ще трябва да плати на ЕЦБ.  
Европейските пазари приветстваха споразумението, което международните кредитори и Гърция постигнаха в понеделник 
сутринта. 
Котировките на фондовата борса в Париж се повишиха с 2,05%, във Франкфурт – с 1,31%. Лондонската борса отчете ръст 
от 0,76%, а тези в Мадрид и Милано – респективно 1,30% и 0,69%. 
Курсът на еврото също се повиши, достигайки 1,1197 за долар, след което леко се понижи до 1,1106 за долар. В петък 
европейската валута се тъгуваше за 1,1149 за долар. 
 
 
investor.bg 
 
√ Хр. Вучева: Споразумението за Гърция е много добър изход от кризата  
Добро решение е, че се отделят средства за банките и отделно за инвестиционно развитие на Гърция, смята 
финансистът 
Споразумението, което лидерите от еврозоната постигнаха в преговорите за новата спасителна програма на Гърция, е нещо 
много добро. Добро решение е и че се отделят средства за банките и отделно от тях средства за инвестиционно развитие 
на Гърция. Това коментира в предаването „12+3“ по БНР проф. Христина Вучева. 
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„Аз бях уверена в този изход, след като Международният валутен фонд още в първите дни на юли зае позицията, че трябва 
да се помогне на Гърция”, каза финансистът, като уточни, че няма да бъде лесно изпълнението на всички мерки. 
Гърция ще получи 86 млрд. евро като част от третата спасителна програма за страната, стана ясно след продължилата 17 
часа среща на лидерите на еврозоната. В замяна Атина трябва да изпълни редица тежки изисквания. 
Пакетът от мерки е много добър и съдържателен въпреки сложното техническо изпълнение, посочи Вучева. По нейно 
мнение изискванията към Гърция са много сериозни от чисто техническа гледна точка. Трудни са за осъществяване и в 
чисто практически план, посочи тя. „Но аз съм сигурна, че това ще се направи, защото всички отдавна са разбрали, че това 
е неизбежно и трябва да се случи – намаление на бюджетни разходи, увеличение на данъци”, подчерта проф. Вучева. 
Според нея заслуга в положителния изход от кризата има председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. 
„Мъдростта и опитът си казаха думата, както с идеята за инвестиционен фонд, така също и доверителният фонд, който не 
е някакъв специален фонд, а система за управление на държавната собственост. Това не означава обезателно 
приватизация, а означава отделно управление, където и приходите ще се управляват отделно. Така се гарантира пред 
кредиторите възможността за връщане на някаква сума от дълга”, обяснява проф. Вучева. 
Финансистът допълни, че преди години доверителният фонд е щял да бъде добър вариант и за България. „Ако някой се 
беше сетил у нас през 90-те години да ни предложи такъв доверителен фонд, където да отнесем всичката дъжавна 
собственост, която имахме, и някой да я управлява, продава и да се знае кой и как, вероятно щяхме да бъдем на съвсем 
друга позиция и нямаше да се подозираме непрекъснато кой какво е откраднал и колко пари сме взели”, посочи Вучева. 
„Чисто професионално предложението на кредиторите е много добро - на всички участници в преговорите – Франция, 
Германия”, допълни експертът. 
 
√ Кунева: Работим за частично присъединяване към Шенген през октомври  
Може да започнем с въздушната и морската граница, а по-късно да се присъедини и сухопътната, заяви 
вицепремиерът 
Работим за частично присъединяване на България към Шенген през октомври тази година. Това каза вицепремиерът по 
координация на европейските въпроси и институционалните въпроси Меглена Кунева по време на еднодневно работно 
посещение с министъра на правосъдието Христо Иванов в Холандия, предаде агенция „Фокус“. 
„Ние разбираме, че в процеса, в който има нови изисквания за сигурността, едно постепенно влизане в Шенген може да 
даде сигурност на страните, където общественото мнение не е напълно убедено в ползите и нуждата от това България да 
се присъедини към Шенген”, каза Кунева. 
По думите й „ние сме готови да стъпим на основата на преговори, които не са се случвали в ЕС досега – България да влиза 
в Шенген граница по граница”. Може да започнем с въздушна и морска, а по-късно да се присъедини и сухопътната 
граница. Търсим начин и България, и другите страни, да бъдат спокойни, каза вицепремиерът. 
Кунева постави акцент върху усилията, положени към момента, в посока влизането на България в Шенгенското 
пространство, като подчерта, че без присъединяването на България в Шенген страната няма как да изпълнява ефективно 
задълженията си във връзка с осигуряване сигурността в ЕС.  
Положих изключително много усилия, за да обясня на всички позицията на България, за да разделя механизма по 
правосъдие и вътрешен ред от Шенген, за да намалим броя на страните, които се противопоставят на България; да докажа 
защо е важно и за България, и за ЕС да бъдем надеждна външна граница. Да покажем, че България няма как да прилага 
законодателства, свързани с данните на пътниците, с проверката на документите и едновременно с това, освен че 
документът може да е истински, да не би човекът да бъде издирван, което е друга система, до която ние все още нямаме 
пълен достъп и други политики, от които България няма как да бъде част, ако не е в Шенгенското пространство. Мисля, че 
нашите легитимни въпроси бяха чути и климатът действително се подобри“, каза Кунева във връзка с механизма за 
сътрудничество и проверка на страната ни. 
Според Кунева негативните тенденции срещу влизането на България в Шенген са значително намалели. Тя подчерта, че 
без активната намеса на министър-председателя пълното влизане на България в Шенгенското пространство е невъзможно: 
„Надявам се, че след разговорите на министър-председателя Бойко Борисов с ключови негови колеги в ЕС е изпратен 
много ясен и силен сигнал към съответните национални правителства, които трябва да разчистят пътя на България за 
Шенген. Без активната намеса на министър-председателите на страните това няма как да стане. Там е мястото, където 
трябва да се циментират усилията, които са направени дотук“, допълни Меглена Кунева, като изрази увереност, че страната 
ни е готова за присъединяване към шенгенското пространство. 
България има 100-процентова готовност за влизане в Шенген по въздух и вода, или така наречените "сини граници", 
отбеляза вицепремиерът Меглена Кунева още през май. 
 
 
manager.bg 
 
√ Споразумението за Гърция – по-лошо от отхвърленото на референдума 
Днешната спасителна сделка е по-лоша, отколкото първоначалните искания на кредиторите, които гръцкият народ 
отхвърли с референдум, пише в. "Гардиън". 
Идващи само осем дни след референдума, приетите мерки в спасителния пакет на Атина са "безкрайно по-лоши" от тези, 
с които гърците не се съгласиха преди седмица, коментира анализаторът на ADM Investor Services Марк Остланд, цитиран  
от БГНЕС. 
Всъщност, ето каква е ситуацията за Гърция: 
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•Няма дългосрочно бъдеще в Еврозоната 
•Желанията на част от кредиторите от Еврозоната унищожават напълно гръцката икономика, това със сигурност може да 
се твърди, че е по-лоша сделка от Версайския договор през 1919 г. 
От гледна точка на по-краткосрочен план график: 
•Ципрас ще трябва да сформира ново правителство на националното единство, веднага след като се върне в Атина 
•до сряда Гърция ще трябва да приема закони, включително опростяване на ставките на ДДС, както и прилагане на ДДС 
върху по-широка основа, съкращения на пенсиите и превръщането на националната агенция по статистика в независима. 
•След като тези мерки бъдат приети, трябва да започне процес, съгласно който парламентите на Финландия, Германия, 
Австрия, Холандия, Словакия и Естония трябва да одобряват новата помощ за Атина 
•След това гръцкият парламент ще трябва да бърза с допълнителни закони, с които да се постигне финансиране преди 20 
юли, когато Атина ще трябва да плати на ЕЦБ. 
 


