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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
 
 
Телевизия ТV7 
 
√ Трябва ли да участваме в спасяването на Гърция? 
Г-н Васил Велев участва в предаването NEWSROOM на информационния канал NEWS7 на телевизия ТV7. 
Видеото може да видите тук 
 
 
Агенция Кросс 
 
√ Депутати поискаха промени в дейността на частните пенсионни фондове 
Депутатите от комисията, която разглежда дейността на частните пенсионни фондове, предлагат промени в дейността им 
между двете четения на Кодекса за социално осигуряване. 
Предложенията засягат родените след 1959 г., които задължително се осигуряват и в допълнителен фонд. Народните 
представители предлагат доходността на фондовете да се обявява на всяко тримесечие, вместо, както е сега - веднъж 
годишно. Предлага се таксата за управление да бъде не 5% от вноската, а да достигне 3,75%. Инвестиционната такса от 1% 
да стане до 0,75%, предлагат още депутатите, а таксата от 20 лв. при прехвърляне на вноската от един фонд в друг да 
отпадне. 
Да бъдат ограничени възможностите за злоупотреби между фондовете и инвестиране в техни свързани фирми, предлагат 
още народните представители. 
„Тези решения, както и по време на работата на комисията, са консенсусни и ще бъдат приети в зала. Ориентирани са към 
интереса на хора, чиито пари се управляват от фондовете, за да им гарантираме прозрачност, да имат повече средства в 
партидите си, за да може и някой ден да получат и по-високи пенсии", обясни председателят на комисията за фондовете 
Корнелия Нинова. 
Асоциацията на индустриалния капитал изцяло подкрепя текстовете за промени в Кодекса за социалното осигуряване, 
внесени от Реформаторския блок. Едно от предложенията е родените между 1960 и 1970 г. да имат право да избират къде 
да постъпва вноската им за втора пенсия , а за останалите правото за избор да не важи. 
Друга промяна, която се предлага, е пенсията, която ще плаща НОИ, да бъде редуцирана с 13, а не с 28 на сто, заради 
вноската на държавата като универсален осигурител. 
 
actualno.com 
 
√ Депутати поискаха промени в дейността на частните пенсионни фондове 
Депутатите от комисията, която разглежда дейността на частните пенсионни фондове, предлагат промени в дейността им 
между двете четения на Кодекса за социално осигуряване, предаде БГНЕС. 
Предложенията засягат родените след 1959 година, които задължително се осигуряват и в допълнителен фонд. Народните 
представители предлагат доходността на фондовете да се обявява на всяко тримесечие, вместо, както е сега – веднъж 
годишно. Предлага се таксата за управление да бъде не 5% от вноската, а да достигне 3,75%. Инвестиционната такса от 1% 
да стане до 0,75%, предлагат още депутатите, а таксата от 20 лв. при прехвърляне на вноската от един фонд в друг – да 
отпадне. 
Да бъдат ограничени възможностите за злоупотреби между фондовете и инвестиране в техни свързани фирми, предлагат 
още народните представители. 
Корнелия Нинова, която е председател на комисията за фондовете, обясни: "Тези решения, както и по време на работата 
на комисията, са консенсусни и ще бъдат приети в зала. Ориентирани са към интереса на хора, чиито пари се управляват 
от фондовете, за да им гарантираме прозрачност, да имат повече средства в партидите си, за да може и някой ден да 
получат и по-високи пенсии". 

http://news7.bg/predavania/newsroom/vsichki-videa/kak-shte-ni-se-otrazyat-sabitiyata-v-gartsiya-/156360#.Vai-JvmqpBd
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Асоциацията на индустриалния капитал изцяло подкрепя текстовете за промени в Кодекса за социалното осигуряване 
внесени от Реформаторския блок. Едно от предложенията е родените между 1960 и 1970 година да имат право да избират 
къде да постъпва вноската им за втора пенсия , а за останалите правото за избор да не важи. Друга промяна, която се 
предлага е пенсията, която ще плаща НОИ да не бъде редуцирана с 28 процента, а с 13 на сто. заради вноската на 
държавата като универсален осигурител. 
 
sliven.net 
√ Становище на АИКБ по предложения за изменения и допълнения на общ законопроект за изменение и допълнение 
на Кодекса за социално осигуряване 
 
Асоциация на индустриалния капитал в България подкрепя изцяло внесените от г-н Радан Кънев и група народни 
представители предложения за изменения и допълнения на общия законопроект за изменение и допълнение на Кодекса 
за социално осигуряване № 553-08-47. 
И четирите точки с предложения съответстват на тезите, които през последните месеци аргументирано сме отстоявали. 
Това се отнася както до правото на избор на лицата по чл. 4б КСО за по-дълъг срок за избор (до една вместо до пет години 
преди пенсионирането), така и обхвата на лицата с такова право – родените в периода между 01. 01. 1960 г. и 31. 12. 1969 
г. 
Същото се отнася и до предложението по т. 3, относно § 29, касаещо размера на намаляването на индивидуалния 
коефициент по чл. 70 КСО. Това предложение е в пълно съответствие с многократното исканото от нас, а именно – при 
редукцията да се отчете трансфера от държавния бюджет в размер 12 на сто върху сбора от осигурителните доходи на 
всички осигурени лица за календарната година по чл. 21, т. 5 КСО. 
Настоящото положение, което не отчита нито трансфера (въпреки разглеждането му като вноска), нито субсидията, 
изкривява формулата за определяне на индивидуалния коефициент, което има за резултат несправедливо голямата му 
редукция  – 28 на сто. Това ще ощети родените след 31.12.1959 г. спрямо родените преди тази дата. Също ще се получат 
различия при определяне на пенсията им от първия стълб на отделните кохорти, родени след посочената дата, например 
между родените в декада 1960-1970 и тези, родени след това. Всичко това е резултат не от функционирането на УПФ, а от 
нормативната среда.  
Справедливото решение според Асоциация на индустриалния капитал в България, което е взето предвид с визираното 
предложение е редукцията да не е в съотношението 5/17.8 (внасяния процент осигуровка в УПФ спрямо общия процент 
осигуровка за Фонд „Пенсии“,  откъдето се извлича намаляване с 28 на сто на размера на индивидуалния коефициент, 
определящ размера на пенсията, плащана от Фонд „Пенсии“ на ДОО).  
Съотношението следва да се определя като 5/(17.8+12+~8). Това ще отразява точно настоящото положение, с отчитане и 
на трансфера, и на субсидията от държавата, в резултат на което пенсията, плащана от Фонд „Пенсии“ на ДОО ще бъде 
коригирана не с 28, а с 13 на сто.  
Като отчитаме, че последното число в знаменателя е различно всяка година и в резултат на успешни реформи следва да 
се сведе до нула, постепенно ще се стигне до 5/(17.8+12), т.е. до редукция на пенсията от първия стълб със 17 на сто, освен, 
ако не бъде направена промяна в числителя. 
При всички случаи коефициентът трябва да бъде определян година за година. 
Приемането на това предложение няма да доведе до допълнителни разходи на Фонд „Пенсии“ на Държавното 
обществено осигуряване, а до по-малко снижение на разходите. 
В допълнение към позитивния характер на предложението следва да се отбележи, че по този начин се утвърждава 
задължителния характер на капиталовия (втори) стълб, в т.ч. индивидуалните партиди и начина на управление и се 
гарантира успешното развитие на установения пенсионен модел. 
Приветстваме и предложението по т. 4 за създаване в преходните и заключителните разпоредби на нов § 48а. Считаме, че 
разрешението Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването да споделят 
отговорността за реформирането, оптимизирането и контрола при отпускането на пенсии за инвалидност е правилно и е 
възможност за преодоляване на задълбочаващите се в последните години проблеми в тази сфера. Визираният план за 
реформиране на действащия модел за отпускане на пенсии за инвалидност е начин да се постигнат вече констатирани 
потребности с оглед на недопускане на възможности за злоупотреби. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Томислав Дончев: Никой не е искал от нас да помагаме на Гърция 
Никой не е искал от България да се ангажира с допълнителни средства за Гърция. Това заяви Томислав Дончев по БНТ. 
"И да се поискат пари отговорът ще бъде отрицателен. Първо такава е позицията на правителството на Бойко Борисов и 
второ - никой няма да се ангажира да обяснява на пенсионерите, служителите на МВР, че трябва да се отпускат още пари 
за Гърция. Солидарността не означава по-бедният да помага на по-богатия", категоричен бе вицепремиерът. 
За евентуалното развитите на ситуацията в южната ни съседка след отпускането на средствата министърът посочи: Третият 
спасителен пакет не би имал ефект, ако няма реформи. 
"Големият проблем е, че Гърция продължава да взима заеми. Гръцкият проблем е проблем за всички", каза още Дончев. 
Относно европейските пари за България Дончев заяви, че не може да се говори за забавяне на средствата. 
"Нямам намерение да се кандидатира за кмет. Това е най-добрата работа", каза бившият градоначалник на Габрово. Той 
допълни, че няма нищо лошо в конкуренцията в коментар за самостоятелната листа на Реформаторския блок на местния 
вот. 
 
√ Референдумът наесен валиден, ако 50% от гласувалите за кмет отговорят с “да” 
Всички референдуми, които са на една дата с избори, ще са валидни, ако половината от участвалите в същия вот отговорят 
с “да” на въпроса/-ите му. 
Това е решила правната комисия на НС, съобщи председателят ѝ Данаил Кирилов. Сега референдумите са валидни, ако на 
тях участват поне толкова избиратели, колкото на последните парламентарни избори. Депутатите ще гледат поправката в 
Закона за участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление на извънредно заседание на 21 юли. Без 
нея съществува риск допитването за изборните правила заедно с местния вот през октомври, инициирано от президента, 
да е невалидно. 
“Ако на местните избори наесен участват общо 4 млн. българи, а 2 милиона са отговорили на въпросите за изборните 
правила с “да”, референдумът е валиден”, даде пример Кирилов. 
Допитванията, провеждани самостоятелно, ще трябва да гонят висок праг - 40% от всички гласоподаватели. 400 000, а не 
сегашните 500 000 подписа на граждани ще са достатъчни, за да е длъжно Народното събрание да разгледа искане за 
референдум, гласи друга промяна. 
 
√ България не иска да спасява Гърция с пари 
Ако ни принудят, ще искаме компенсации 
“България няма възможност, нито би трябвало да подпомага страни като Гърция, които не са следвали правилата на ЕС.” 
Това заяви в четвъртък вицепремиерът Румяна Бъчварова. Това стана минути след като еврогрупата принципно одобри 
отпускането на спешен заем за Гърция. 
“Българската позиция още официално не е заявена и обсъдена, но мисля, че посоката, в която коментираме това, не е 
позитивна”, каза Бъчварова. 
Позицията ще бъде заявена от премиера, каза още тя. 
Час преди това изявление председателят на парламентарната бюджетна комисия Менда Стоянова обяви: “Мисля, че 
министър-председателят и министърът на финансите вече изразиха позиция. Смятам, че парламентът, ако това се наложи, 
също ще я подкрепи.” 
България не е доволна и е много вероятно да не се съгласи да даде допълнителни средства за Европейския фонд за 
финансова стабилност, който ще бъде използван в помощ на Гърция. 
Това, според информирани, е обявил премиерът Борисов пред председателите на ЕК и на ЕС Жан-Клод Юнкер и Доналд 
Туск. 
Във финансовото министерство вече работи експертна група, която е в непрекъсната връзка с Брюксел. 
В сряда ЕК обяви, че на България, заедно с останалите осем държави-членки на ЕС, които не са в еврозоната, ще се наложи 
да участват в спасяването на Гърция. Първоначалната идея на ЕК беше южната ни съседка да получи спешен мостов заем 
от 13 млрд. евро и това да стане през Европейския фонд за финансова стабилност, обяви Валдис Домбровскис - зам.-
председателят на ЕК, който отговаря за еврото. 
Според финансови експерти вариантите за участие на България са два. 
Единият е от специалния фонд, в който всяка от 28-те държави от ЕС участва, да се отпусне мостов заем на два транша. 
България няма възможност да подпомага страни като Гърция, заяви вицепремиерът Румяна Бъчварова (вдясно). Позицията 
на страната щяла да бъде обявена от премиера Бойко Борисов. 
Вторият вариант е страните извън еврозоната да дадат само държавни гаранции за заема. Това означава, че ако Гърция не 
върне парите, българската част трябва да бъде записана като дефицит в бюджета, за което трябва нарочно решение на 
парламента. 
Източниците ни са категорични, че ако на България се наложи да участва, ще постави три условия - гаранции, че средствата 
ще бъдат възстановени, искане за допълнителни пари по европейските фондове и компенсации за щетите от кризата в 
Гърция. 
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Експерти твърдят, че реално опасността заемът да не бъде върнат е много малка, защото това е временно мостово 
финансиране. 
Атина ще го възстанови с част от парите по новия спасителен пакет, който е за 86 млрд. евро и ще влезе в сила след три 
месеца. 
Еврогрупата одобри заем от 7 млрд. евро 
Финансовите министри на еврозоната се съгласиха в конферентен разговор в четвъртък да отпуснат 7 милиарда евро на 
Гърция, съобщиха информационните агенции. 
Заемът ще бъде обявен официално в петък, след като парламентите на страните гласуват спасителния пакет, който 
премиерът Алексис Ципрас подписа в понеделник. Тогава се очаква той да бъде одобрен от Европейската комисия, но 
после трябва да получи зелена светлина от всички държави-членки на ЕС. Парите, които са предназначени за плащания 
през юли, ще бъдат отпуснати от Европейския механизъм за финансова стабилност. 
Заемът ще помогне на Гърция да внесе 3,5 милиарда по дълга си към Европейската централна банка на 20 юли и ще 
поддържа страната, докато Ципрас преговаря върху подробностите на тригодишна спасителна програма на стойност 86 
млрд. евро. 
Великобритания бе най-върлият противник на намерението парите по Европейския механизъм за финансова стабилност 
да бъдат използвани за подпомагане на държава от еврозоната, в случая Гърция. Според правилата на механизма 
отпусканите по него заеми трябва да се гарантират от всичките 28 държави-членки на ЕС. В четвъртък сутринта медии се 
позоваха на източник от Европарламента, според който Лондон имал намерение да наложи вето над заема и по този начин 
да го блокира. Чехия, Дания и Швеция също били против него. По-късно обаче стана ясно, че Великобритания е омекнала 
и няма да се противопостави на отпускането на спешния заем, съобщи “ИЮ обзървър”. Британската позиция се променила 
след разговор с шефа на Еврокомисията Жан-Клод Юнкер. Лондон получил уверения, че интересите на британските 
данъкоплатци няма да бъдат засегнати. 
 
√ Заради Гърция: ЕЦБ отворила тайно кредитна линия за България? 
Европейската централна банка е отворила тайно кредитна линия за България и Румъния в рамките на усилията си да убеди 
регулаторите на двете страни да не затварят местните дъщерни дружества на гръцките банки, твърди вестник "Файненшъл 
Таймс". 
Според анонимен източник ЕЦБ е отпуснала двустранни кредитни линии за Румъния и България, за да ги успокои, че 
гръцките банки на тяхна територия ще имат достатъчно финансова подкрепа въпреки кризата. 
Гръцките банки „Пиреос“, Националната банка на Гърция, „Юробанк“ и „Алфа банк“ имат значителни активи в Централна 
и Източна Европа. Ако те бъдат иззети от местните регулатори, банките майки ще понесат удар, който може да се окаже 
фатален за гръцката финансова система, която и без това е в риск, докато Атина се бори за договарянето на нов спасителен 
пакет с международните кредитори. 
 
 
Вестник Труд 
 
√ От 1 август ЕС пуска нови компенсации за плодове  
Европейската комисия ще предложи нова схема за подпомагане чрез частно складиране на плодове и зеленчуци от 1 
август, за да подпомогне производителите, които загубиха руските си пазари. Мярката е за една година и за разлика от 
миналото лято, ще бъде обща за всички основни видове продукция, засегната от руското ембарго, съобщи високопоставен 
служител на Европейската комисия пред земеделската комисия на Европейския парламент днес. 
 
 
Вестник Капитал 
 
√ Местенето на вноски към НОИ раздели управляващите 
Реформаторският блок иска компромисно решение, в противен случай няма да подкрепи предложението в зала  
Възможността за многократно прехвърляне на партиди с натрупани лични вноски между частните пенсионни фондове и 
Националния осигурителен институт (НОИ) бе одобрена на второ четене в парламентарната социална комисия. Текста 
подкрепиха само депутати от ГЕРБ, ДПС и АБВ. Почти всички партии гласуваха за вдигането на осигуровките с 2 процентни 
пункта до 2017 г., като от Реформаторския блок се въздържаха. Всъщност единствен глас против дойде от БСП, но те 
настояваха за по-бързо увеличение - още от догодина. 
Всички предложения за допълнителни промени в Кодекса за социалното осигуряване (КСО), предложени от 
Реформаторския блок, Патриотичния фронт, БСП и БДЦ, бяха отхвърлени, което поставя под въпрос подкрепата на тези 
партии за основните текстове в пленарната зала. При нежелание от тяхна страна да гласуват "за" правителствените 
предложения тогава ГЕРБ ще трябва да разчита отново на ДПС. 
Местенето на осигуровките 
В сряда от Реформаторския блок предложиха правото на избор да важи само за родените между 1960 и 1969 г., тъй като 
те реално са се осигурявали най-кратко в частни фондове и логично натрупаната сума там е най-малка. Също така имаше 
предложение бъдещите пенсионери да могат да избират между двете схеми до 1 година преди пенсиониране, а не 5 
години, каквото е предложението на Министерството на финансите. Според Радан Кънев, един от вносителите на 
текстовете, предложението на МФ е опит за постепенна отмяна на втория стълб на пенсионната система. "Това е целта на 
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финансовото министерство и те вървят в тази посока", каза депутатът от РБ. Законопроектът предстои да се гледа и в 
бюджетната комисия, а Кънев се надява все пак да се стигне до някакъв компромисен вариант. Той обясни, че при липса 
на такъв цялото предложение за прехвърляне между НОИ и фонд може да не бъде подкрепено. 
Корнелия Нинова, депутат от БСП и председател на временната комисия за пенсионните фондове, обяви, че не подкрепя 
използването на Сребърния фонд като буфер по време на прехвърлянето от универсалните пенсионни фондове (УПФ) към 
НОИ. Също така според нея предложението на финансовия министър Владислав Горанов да даде 3 месеца срок на хората, 
които сключват първия си трудов договор, да изберат дали да внасят само в общественото осигуряване или и в УПФ няма 
финансова обосновка и до ден днешен. "Не знаем как това ще се отрази върху дефицита на НОИ", каза Нинова. Според 
нея Горанов е предложил промените, като целите му са чисто фискални – да влязат повече пари в обществената 
осигурителна система и да се намали дефицитът на ДОО, покриван от държавния бюджет. 
Натрупаните милиони 
От декември досега натрупаната в НАП сума е 112 млн. лв., обяви Нинова. "НАП е сложила тези пари в банки и трупа лихви, 
докато хората не получават доходност и парите не могат да се наследяват", смята депутатът от БСП. Според депутата от 
Патриотичния фронт Димитър Байрактаров сумата е над 200 млн. лв. Преди месец "Капитал" поиска официални данни от 
НАП, но оттам отказаха да ги дадат. Същият отговор бе получен и от Министерството на финансите, под чиято шапка е 
приходната агенция. 
В подкрепа на правителствените предложения се обяви президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов, който обясни, 
че ако се гласува отмяна на текста, ще се отнеме правото на избор на хората. Той е на мнение, че НАП дори спасява парите 
на хората, а не им отнема доходността. 
Приети бяха текстовете за бавен ръст на пенсионната възраст. До редакционното приключване на броя депутатите не 
стигнаха до текстовете за сваляне на таксите на пенсионните фондове. 
 
 
Вестник Сега 
 
√ Депутатите одобриха 65 г. възраст за пенсия 
Мъжете и жените ще излизат в пенсия на 65 г. Възраст за пенсиониране се въвежда и за военни и полицаи. Осигуровката 
ще се вдигне на два пъти с по 1% през 2017 и 2018 г., а хората, родени след 1959 г., ще могат да избират многократно къде 
да постъпят вноските им за втора пенсия. Това приеха снощи депутатите от социалната комисия на второ четене на 
промените в Кодекса за социално осигуряване. Повечето от текстовете минаха с подкрепата на ДПС, а партньорите на ГЕРБ 
в управлението - реформаторите и Патриотичният фронт, гласуваха "против" или "въздържал се". Ако това разпределение 
се запази и в пленарната зала, пенсионната реформа ще мине без проблем. 
 
От 2016 г. възрастта за пенсия в масовата трета категория започва да расте. През първите 2 г. стъпката ще е 2 месеца и за 
мъжете, и за жените. Така догодина в заслужен отдих ще се излиза на 60 г. и 10 месеца за жените и 63 г. и 10 месеца за 
мъжете. От 2018 г. стъпката за мъжете ще е по-плавна - с по 1 месец на година, докато през 2029 г. стигне 65 г. За жените 
увеличението продължава с по 2 месеца до 2029 г., след което се ускорява на 3 месеца до 2037 г., когато трябва да достигне 
крайната цел - 65 г. Изискуемият стаж също ще расте с по 2 месеца за мъжете и жените, докато стигне 37 г. за жените и 40 
за мъжете. 
Военни и полицаи ще се пенсионират от следващата година при навършени 52 г. и 10 месеца. Тяхната възраст също ще 
расте с по 2 месеца, докато стане 55 г. Изискването за 27 г. стаж, от които две трети в системата, се запазва. От следващата 
година се затягат условията и за хората без стаж, които сега имат право да се пенсионират на 65 г. и 8 месеца при 15 г. 
работа. От 2016 г. възрастта и за тях ще расте с по 2 месеца, докато стане 67 г. За тези, на които не им достига стаж до 1 
година, се въвежда гъвкаво пенсиониране - те ще могат да го направят, но срещу по-ниска с 0.4% пенсия. От 2038 г. 
възрастта за пенсия за всички българи би следвало да се обвърже с нарастването на средната продължителност на живота 
у нас.  
Увеличението на осигуровката за пенсия с 2% беше прието без дебати. Реформаторите и Патриотичният блок се 
въздържаха при този текст, а БСП гласува против. 
Хората, родени след 1959 г., ще могат да прехвърлят вноската си за втора пенсия в НОИ. В този случай партидите им ще 
влизат в Сребърния фонд, където няма да има доходност. Ако решат да се върнат обратно в капиталовия стълб, те ще 
получат само това, което са внесли в обществения фонд. Парите ще могат да се местят веднъж годишно, докато човек не 
стигне възраст 5 години преди пенсионната. Работещите тежък труд също ще могат да прехвърлят парите си за втора 
пенсия в НОИ, но само веднъж. 
Реформаторите не подкрепиха провеждането на многократен избор за втория стълб. ДПС обаче осигуриха нужните 
гласове. Радан Кънев предложи само родените от 1960 г. до 1969 г. да могат да прехвърлят партидите си между НОИ и 
частните фондове, като това да става до 1 година преди навършване на години за пенсия. "Въпросът е политически. 
Предложението на вносителите е път за отмяна на втория стълб и сливането му с третия стълб (доброволното осигуряване). 
Това е целта на реалния вносител - министъра на финансите", коментира депутатът. Той обясни, че именно поколенията 
между 1960 и 1969 г. ще получават нищожни пенсии от втория стълб заради ниските вноски в началото на реформата, 
което ще накърни допълнително доверието в системата. Според Кънев срокът да се местят партидите най-много до 5 г. 
преди пенсия е твърде дълъг, тъй като не позволява да се направи информиран избор. Затова РБ искаха срокът да е 1 г. 
преди навършване на условията. 
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Въпреки че на първо четене реформаторите заплашваха, че подкрепата им за цялата пенсионна реформа зависи от 
приемането на техните текстове за частните фондове, вчера Кънев заяви, че няма нищо драматично в това, че не подкрепят 
ГЕРБ. "ГЕРБ има достатъчно мнозинство с гласовете на АБВ и ДПС", каза той. 
 
√ Промените в конституцията ще бъдат пренаписани 
Подкрепата на ДПС ще бъде получена срещу отстъпки в полза на главния прокурор 
Промените в конституцията, одобрението на които е под въпрос в парламента, ще бъдат преработени след първо четене 
другата седмица. Вероятно това ще е договорката, която ще обърне позицията на ДПС, чийто лидер Лютви Местан обяви 
в сряда, че депутатите му няма да гласуват за проекта в този му вид.  
Пренаписването беше анонсирано от главния прокурор Сотир Цацаров вчера. "Някой ме попита дали трябва да започнем 
всичко отначало. То ако започне всичко отначало, няма да се случи никога. Напълно е възможно това, което е внесено, да 
бъде коригирано, шлифовано и може да стане до другата седмица", казва Цацаров. Промените в основния закон предстои 
да бъдат гласувани между 22 и 24 юли. От думите на главния прокурор излиза, че според него пренаписването може да 
стане и преди това, ако има желание. "Министерството на правосъдието не е част от процеса в Народното събрание, но 
ние ще подкрепим работата между двете четения в това отношение", отговори му правосъдният министър Христо Иванов. 
Двамата "изпушиха лулата на мира" преди заседанието на Висшия съдебен съвет.  
"Вътре има фрази, които са тотална безсмислица - съвещателен глас", заяви главният прокурор. Става дума за 
предложението министърът да има съвещателен глас при назначаването на прокурори и съдии. 
Това изречение със сигурност ще отпадне, ако се съди по мигновената реакция на Христо Иванов, че е съгласен с голяма 
част от забележките на Цацаров. "Наистина има текстове, които са донаждани в последния момент и не са достатъчно 
добре изчистени. На експертно ниво няма спор и по недобре подбраната фраза за съвещателния глас на министъра на 
правосъдието, и по поредица от теми, които г-н Цацаров повдигна", заяви той.  
Съдейки по становището на прокуратурата, обявено в края на юни, главният прокурор не одобрява и идеята в 
конституцията да се запише задължение да се отчита на Народното събрание извън годишните си доклади. Не е доволен 
и от предвиденото явно гласуване във ВСС, както и от изискването главният съдебен инспектор да има 10-годишен стаж 
като съдия. Освен това главният прокурор настоява паралелно да се направят промени в процесуалните закони, с което 
министърът е съгласен и от няколко дни обяснява, че чака предложения от "тримата големи" в съдебната власт.  
Цацаров има и други забележки, а министърът очевидно е склонен на отстъпки, за да прокара част от измененията. 
"Молим за кредит на доверие. Нека да опитаме да покажем, че можем да работим заедно", заяви Иванов. Цацаров пък 
заяви, че никога не е вдигал томахавката си, но винаги си я носи. Министърът пък отвърна, че има само писалка. Двамата 
признаха, че правят грешки, съвпадна и мнението им, че реформата не бива да се отлага за след местните избори, както 
предлага лидерът на ДПС.  
Депутатите и вчера показаха тотално безразличие към категоричното становище на Европейската комисия, че промените 
в конституцията ще послужат за лакмус при оценката на управляващия в редовния януарски доклад. Политиците не се 
впечатлиха от констатацията, че прокуратурата не разследва корупцията по високите етажи на властта, както и че не спазва 
изготвения от нея план за действие. Съпредседателят на Реформаторския блок Радан Кънев разви конспиративни теории, 
че "мафията в правосъдието бие клинове между главния прокурор и правителството". Кънев изненадващо изкара главния 
прокурор почитател на реформата, въпреки че именно РБ предлагаше процедура за смяната му от Народното събрание. 
 
√ Такса смет пропадна в законов вакуум 
Бизнесът настоява до края на месеца да е ясно как ще се изчислява налогът догодина 
Бизнесът и общините продължават да тънат в неведение как ще се изчислява такса смет от следващата година. Според 
сегашния текст на закона за местните данъци и такси от началото на следващата година общините трябва да определят 
размера на налога на основа, различна от данъчната оценка на имота, която масово се ползва сега. За целта обаче 
трябваше да се приеме методика, която да даде алтернатива на местните власти, а такава все още няма.  
"Нямаме никаква информация. Работната група приключи работата си, дадохме бележки по предложенията, но няма 
нищо", коментира пред "Сега" Илиана Павлова от Българската стопанска камара. От сдружението на общините също нямат 
никаква информация. "От май няма никакво движение. На 10 юли имахме заседание на управителния съвет и въпросът 
беше повдигнат, защото има риск да се взривят гражданите", коментира Емил Савов от сдружението. Проблемът е, че 
според закона от следващата година данъчната оценка не може да се ползва за база за изчисление на налога. В същото 
време обаче няма приета методика, която да дава алтернативи, коментира Савов. 
Гражданите ще са в правото си да не плащат според данъчната оценка, защото законът вече не го позволява, но общините 
няма как да го изпълнят, притесняват се общините. Другият проблем е, че дори МФ да се мобилизира и да задвижи 
процедурата, реално време за въвеждане на нова методика няма. Според Савов за подобна рязка промяна бездействието 
от страна на държавата е неоснователно. 
От бизнеса обаче настояват в малкото време преди лятната ваканция въпросът да влезе в дневния ред както на кабинета, 
така и на парламента. "Двукратният отказ от изпълнение на изискванията на закона от страна на изпълнителната власт 
през 2014 и 2015 г., независимо от дадените обяснения на обществеността, подхранва съществуващата среда на правна 
несигурност и дава пореден, изключително негативен пример за всички държавни институции и обществото като цяло", 
написаха работодателите вчера в писмо до премиера Бойко Борисов. Оттам искат до края на месеца да е ясно как ще се 
изчислява таксата догодина. Измененията в закона трябва да се разгледат в тристранката, да се приемат от МС и след това 
от парламента. Настроенията на властта обаче са други. "Доколкото познавам програмата на Народното събрание, до края 
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на този месец няма изгледи да се гледат промените в закона, а после няма кога. Виждам, че няма готовност и нищо не 
работят", коментира пред "Сега" депутатът от РБ Вили Лилков. 
ДЕЖАВЮ 
Ако нов метод за изчисление на такса смет не се въведе, това ще е поредно отлагане. Първото беше през 2014 г. и беше 
направено от сегашното НС. Депутатите удължиха срока с една година до началото на 2016 г. заради несъгласие между 
бизнеса и общините. Предложението за отлагане беше на ГЕРБ, но очевидно още не са намерени допирни точки. До края 
на март работна група трябваше да изготви методика. Това се случи едва през май. В момента обаче не е ясно каква ще е 
съдбата на тази методика. Все пак има изготвен проект с няколко варианта за определяне на такса смет. Сред тях са за база 
да се ползва площта на имотите, брой жители и други. 
 
 
√ Финансовите министри от ЕС одобриха отпускането на 7 млрд. евро заем на Гърция 
Страните извън еврозоната няма да поемат риск 
Финансовите министри на 28-те страни от ЕС постигнаха споразумение отпускане на Атина на 7 млрд. евро мостови заем 
до средата на август, съобщи ДПА. 
Парите ще дойдат от Европейския механизъм за финансова стабилизация (ЕМФС - EFSM), който бе предшественик на вече 
постоянния спасителен фонд на еврозоната. 
Пред депутатите в Берлин германският финансов министър Волфганг Шойбле заяви, че държавите извън еврозоната няма 
да поемат финансови рискове. Той посочи, че печалбите от изкупуването на облигации от Европейската централната банка 
(ЕЦБ) ще се използват като гаранция. Днес Бунгестагът дали да одобри предложението на кабинета да бъдат продължени 
преговорите с Гърция по третия спасителен пакет, който е на стойност 86 млрд. евро. Очаква се то да бъде подкрепено, 
въпреки че много германски депутати са против, съобщава BBC. 
Без заема Гърция нямаше да може да изплати дължимите на 20 юли 3,5 милиарда евро към ЕЦБ. 
Гърция удовлетвори исканията за започване на преговори за трета спасителна програма, обяви по-рано днес друга 
говорителка на Европейската комисия, цитирана от световните агенции. Гръцкият парламент одобри всички условия за 
нов спасителен план, както и приемането на три първоначални пакета реформи. 
България, както и други страни извън еврозоната, отказаха да поемат риск заради дълговете на Гърция и да понесат загуби, 
ако Атина не върне гарантирания от ЕС заем. Затова Брюксел разработи текстове, които да гарантират, че тези държави 
няма да понесат никаква финансова тежест около заема. 
Гръцките власти ще започнат да въвеждат от понеделник новите ДДС ставки. Новите повишени ставки за хотелите – от 13 
% вместо 6,5 %, ще започнат да действат от октомври 2015 година, след края на туристическия сезон. Веднага обаче се 
повишава до 23 % ДДС за много продукти, билетите за обществения транспорт, самолетите и корабите, такситата. Толкова 
– 23%, ще плащат и обектите за обществено хранене – ресторанти, таверни и други. 
Гърция удължи и "банковата ваканция" до 19 юли. "Банките ще отворят на 20 юли. Ограничението за теглене на пари от 
банкоматите ще останат, както досега - до 60 евро на ден на човек, но правителството разглежда възможността да позволи 
на хората да теглят наведнъж сумата, натрупала се за няколко дни. Ако някой например не иска да вземе 60 евро в 
понеделник, а иска да ги вземе във вторник, той може да изтегли 120 евро, или 180 евро в сряда", каза заместник-
министърът на финансите Димитрис Мардас. 
 
 
Вестник Монитор 
 
√ След като борсите реагираха на иранската сделка бензин и дизел поевтиняват в разгара на сезона 
На по-ниски цени от нас горива сипват само в Полша и Естония  
Най-масовият бензин поевтиня с 2 стотинки по големите вериги бензиностанции. Така цената на А-95 стигна 2,30-2,31 лв. 
за литър. Сигналите за намалението на цената дойдоха още миналия уикенд, когато по отделни бензиностанции, част от 
по-малки вериги цената беше смъкната от 2,33 лв. на 2,31 лв. Намаление с 1-2 стотинки се регистрира и за дизела, като в 
момента той се продава за 2,33 – 2,36 лв. за литър. Газта държи цената си от 0,98 лв. за литър вече повече от месец. Същото 
важи и за метана, който от началото на юли се продава за 1,59 лв. за килограм. 
Лекото намаление на цените на горивата у нас идва на фона на ядрената сделка с Иран, която само за ден смъкна цената 
на суровия петрол с 1 долар. Според експерти обаче това няма пряко отношение към сегашния спад на цената. Причината 
е, че у нас промяната в цените на петрола се отразява със закъснение от порядъка на три седмици. 
Въодушевлението на инвеститорите от ядреното споразумение обаче не продължи дълго и след първия спад на цените 
котировките на суровия петрол отново тръгнаха нагоре. Вчера в азиатската търговия лондонският сорт Брент от Северно 
море с доставка през август повиши цената си с 45 цента до 57,50$ за барел, след като в сряда поевтиня с 1,65$. Аме-
риканският лек суров петрол с доставка през август също поскъпна с 39 цента до 51,80$ за барел, след като ден по-рано 
поевтиня с 1,63$. 
И петролният картел ОПЕК вчера повиши цената си до 54,55$ 
Според сайта energy.eu с действащите си цени България се нарежда на трето място по евтин бензин в ЕС. 
Преди нас са Естония и Полша. При дизела сме шести по цена. 
 
√ Промените в конституцията на поправка 
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Законопроектът за промяна на Конституцията, зад който стоеше правосъдният министър Христо Иванов и предстоеше да 
бъде разгледан от депутатите в пленарната зала, ще бъде променен и едва тогава предложен за гласуване. 
Това стана ясно вчера от изявление на самия Иванов. Преди началото на заседанието на ВСС в присъствието на главния 
прокурор Сотир Цацаров той заяви, че споделя огромна част от критиките на обвинител №1 към промените в 
конституцията, касаещи съдебната власт, и законопроектът ще бъде ремонтиран. 
МП не е част от процеса в НС, но ще подкрепим работата в това отношение. Наистина има текстове, които са донаждани 
и съгласувани в последния момент и не са достатъчно добре изчистени, но това е смисълът на периода между първо и 
второ четене да се изчистят. На експертно ниво няма спор за недобре подбраната фраза за съвещателния глас на 
министъра на правосъдието, и по редица проблеми, които г-н Цацаров повдигна, каза Иванов. 
Идеята е да свалим томахавките и да вземем писалките, никога не съм вдигал томахавка, аз просто си я нося, подчерта 
пък главният прокурор. Преди това той разказа, че на срещата си с президента Росен Плев-нелиев в сряда е разговарял с 
него за съдебната реформа. Не мога да кажа рецепта, която да е универсална, не мога да предписвам действия на 
народните представители. Казвам това, което мисля. Според мен първият пункт е максимум прагматизъм, нула популизъм. 
Това касае хората в НС. Вторият - професионализъм, експертни законопроекти, а не законопроекти, които са писани на 
коляно. Третият пункт - действия в три писти, които на всяка цена трябва да вървят паралелно и това не е повод за забавяне. 
Първата писта според мен е конституцията и Законът за съдебната власт, втората писта са процесуалните закони, третата 
писта трябва да бъде антитерористично законодателство. Това може да се прави паралелно, нито една от трите писти не 
зависи от другата. Четвъртият пункт е консенсус в професионалните среди и в парламентарно представените политически 
сили. Останах с впечатление, че държавният глава споделя моето мнение, изложи вижданията си за съдебна реформа 
главния прокурор. Цацаров заяви още, че е убеден, че представите му за промени в съдебната власт са осъществими. 
Проектът за Конституция сам по себе си трябва да се случи. Вътре обаче има фрази, които са тотална безсмислица-
съвещателен глас. За мен част от текстовете са написани правно-технически несъвършено. Каквото и да подкрепям или да 
не подкрепям, ще се случи това, което ще реши НС. Напълно е възможно това, което е внесено, да бъде коригирано, да 
бъде шлифовано, категоричен бе обвинител №1. Стъпката, която предстои в парламента, е както каза г-н Цацаров, само 
първата, има още много работа да се свърши. Нека да може институциите да я направят тази стъпка в една спокойна среда. 
Докарали сме нещата донякъде и не можем да си позволим напрежение заради грешни стъпки и грешни фрази. Аз правя 
грешки, призна от своя страна Иванов. След което Цацаров допълни - И аз правя грешки. По думите на министъра 
реформата се очаква от десетилетия и не е на един или друг човек. 
Лично аз първо мисля за хората, после за Европа, коментира главният прокурор пък устния доклад от сряда на ЕК за 
работата на Темида и разследващите органи. Обвинител №1 добави, че позицията на ЕК, според която България трябва да 
осъществи съдебна реформа, е истина, която знаят всички. 
За година и половина. 35 дела за подкуп влезли във ВКС 
35 дела за подкуп са постъпили във ВКС от началото на 2014 година досега, отчете съдия №1 Лозан Панов пред ВСС. Така 
той отговори на критиките, че и върховните наказателни съдии също допринасят за недоверието към Темида, тъй като 
бавят делата за корупция. Шефът на ВКС обясни още, че от постъпилите дела 28 са приключени, а по други 5 се чака 
окончателната присъда. Забавили се с месец-два, защото съдиите по тях работели и по други тежки дела като “Килърите”. 
Останалите три казуса щели да бъдат разгледани наесен. Панов обясни, че през 2014 година делата за подкуп са били 25 - 
с 8 по-малко в сравнение с 2013 година. През първата половина на 2015 година пък са постъпили 10 дела, което сочи, че 
тенденцията на намаляване се запазва. ВКС е разгледал и други дела за корупционни престъпления - по служба, 
присвоителни, за безстопанственост, подчерта Панов. 
Обвинител №1: Няма да дам оставка под уличен натиск 
Не усещам да работя под натиск. Оставка няма да подам, защото ми я иска този или онзи тротоар или уличното платно. 
Защото една група е решила, че ще бъде моралният съдник на това общество, ще нарече себе си “Протестна мрежа” и ще 
тръгне да обикаля институциите. 
Така коментира вчера главният прокурор Сотир Цацаров митинга, организиран от “Протестна мрежа” срещу него във 
вторник, на който всъщност се появиха клакьори на Цветан Василев, Иво Прокопиев и Иван Костов. Щом се идентифицират 
като морално чистите хора - ок. Оставка под уличен натиск няма да подам на никаква цена. Ако някога го направя, ще бъде, 
защото съм решил аз, подчерта още обвинител №1. Членовете на ВСС вчера бяха посрещнати от два рехави протеста. 
Цацаров посочи, че в страната има свободно гражданско общество и всеки може да протестира “за” или “против”. 
Правосъдният министър Христо Иванов пък заяви, че помолил протестиращите да дадат възможност на институциите да 
си свършат работата. 
МВР и ДАНС също имали проблеми 
Ефективни разследвания се правят заедно с ефективна полиция и с ефективен ДАНС, заяви вчера главният прокурор Сотир 
Цацаров. 
Коментарът му бе по повод борбата с престъпността у нас и ролята на институциите в нея. Проблемът е в прокуратурата на 
първо място, на второ място в МВР и на трето в ДАНС, и по-точно в нейните правомощия. Ако тези три институции работят 
като хората, дефектите на моята си ги знам, нещата ще се случват, категоричен е обвинител №1. Всички институции имат 
своите съществени проблеми - и съдът, и прокуратурата, и МВР, и МП. Но няма как в рамките на едно лято всичко това да 
се изчисти, каза от своя страна правосъдният министър Христо Иванов. Той припомни, че преди обсъждането на 
стратегията за съдебна реформа се е срещнал с главния прокурор. Г-н Цацаров каза, че ще подкрепи разделянето на ВСС. 
Тогава аз му стиснах ръката, защото му прави чест, че направи тази стъпка, въпреки че оглавява държавното обвинение, 
разказа Иванов. И обеща до есента да е готова оценката за необходимите промени в процесуалните закони. 
ВСС отстрани прокурор заради натиск над колеги 
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ВСС единодушно отстрани от длъжност вчера зам.-районния прокурор на Казанлък Кръстин Кацаров. Той изпълняваше и 
функциите на административен ръководител-районен прокурор на Казанлък. Искането за отстраняването му бе внесено 
от обвинител N1 Сотир Цацаров във вторник, след като срещу Кацаров бе повдигнато обвинение за склоняване на 
прокурори от Районната прокуратура да нарушат служебните си задължения. Пред ВСС Кацаров заяви вчера, че колегите 
му в Районната прокуратура в Казанлък допускат грешки като младши прокурори и се налага той да им дава указания. 
Вярно, не им ги давал в писмен вид, както е по закон, но категорично не оказвал натиск на прокурори. От пресцентъра на  
прокуратурата съобщиха, че Кацаров е обвиняем за четири случая, при които е извършил недопустими опити за склоняване 
на двама свои колеги да нарушат задълженията си във връзка с правораздаването по наблюдавани от тях общо четири 
наказателни производства. Във вторник пък у нас стана факт първата ефективна присъда срещу магистрат за корупция. ВКС 
осъди бившия обвинител от Районна прокуратура-Шумен Румен Пенев на 3 години затвор за подкуп от 21 000 лв. 
 
 
Вестник Преса 
 
√ Новият Кодекс за застраховане предвижда „Гражданска отговорност“ и за срок от 3 години 
Водачите на моторни превозни средства ще могат да сключват застраховка „Гражданска отговорност“ и за срок от 3 години. 
Това предвиждат промените в Кодекса за застраховане, които са предложени за публично обсъждане. Браншът може да 
каже мнението си по законопроекта до 20 юли. 
Сега полиците по задължителната застраховка са едногодишни. Изключение се прави само при внос на автомобил, когато 
е с временни номера. 
Практиката да се сключват многогодишни застраховки съществува в много западни страни и се смята, че е в интерес на 
клиента, тъй като той не е принуден да подновява полицата си всяка година. Освен това се предполага, че ще му бъдат 
предоставени отстъпки и ще плати добра цена. Авторите на закона обаче са оставили вратичка за промяна на премията, 
което може да става в края на всеки период. Така водачите с повече ПТП ще плащат по-скъпа застраховка, а изрядните - 
по-ниска. 
 
Промяната обаче не се харесва на всички, защото се смята, че компаниите с повече клиенти по „Гражданска отговорност“ 
ще ги „закрепостят“ и ще оставят малко хляб за останалите играчи на пазара. 
Крачка назад според бранша е и забраната да се сключват полици онлайн. „Смятам, че това ще бъде разпоредба, по която 
тепърва ще има спорове“, каза изпълнителният директор на ЗАД „Армеец“ Цветанка Крумова. Един от мотивите е, че всеки 
може да се откаже от полицата си, като я сключва дистанционно, защото това се води продажба от разстояние. Аз обаче 
смятам, че тези практики имат широко приложение в Европа и трябва да се насърчават“, каза Крумова. 
Законът предвижда също полиците да могат да се подновяват автоматично. Това е също позната европейска практика. В 
много страни има срок, преди изтичането на който всяка една от страните може да го прекрати. Ако това стане, 
застрахователят само праща фактури. Това обаче няма да важи за застраховка „Гражданска отговорност“. 
В законопроекта пише също, че застраховките могат да се сключват за по-кратък период от 1 година. За „Гражданска 
отговорност“ въпросната промяна също не може да се приложи, защото тогава покритието ще падне рязко. И сега то е 
ниско - 84%. Така всъщност се слага край на идеята за въвеждане на сезонни полици - само за лятото или за зимата. 
Допуска се обаче сключване на многогодишни и безсрочни договори по застраховките на дома и имуществото, автокаско 
и други. 
Застрахователи смятат, че много от текстовете подлежат на дискусии. Това, което трябваше задължително да се промени 
в закона, бе частта, свързана с директивата на ЕС „Платежоспособност 2“. Тя засяга капитала и дейността на 
застрахователите. Всичко останало подлежи на коментар и би трябвало по него да се предизвика широка дискусия. Трябва 
да се оцени ефектът от тези промени, защото иначе ще се наложи скоро законът отново да се ремонтира. 
 Гаранционният фонд ще играе роля на синдик 
 Гаранционният фонд (ГФ), от който в момента се плащат щети на пострадали от водачи без застраховка „Гражданска 
отговорност“, ще се натовари с нови функции. Предлага се той да изпълнява ролята на синдик, когато дадена компания 
влезе в процедура по несъстоятелност до обявяване на нейния фалит от съда. 
Идеята е ГФ на застрахователите да действа като Фонда за гарантиране на влоговете в банките. 
Тези текстове обаче крият много неясноти, коментира финансовият експерт Румен Гълъбинов. Първо въпросът е дали във 
фонда има достатъчно финансов ресурс, за да покрие всички претенции на застрахованите. 
Възможно е да възникнат и поредици от фалити, тъй като компаниите на пазара са много. Освен това в момента в тази 
структура няма специалисти, които са подготвени за синдици, отбеляза Гълъбинов. 
Законопроектът предвижда също ГФ да ликвидира щетите със собствени средства, без да се ползва държавна подкрепа 
под каквато и да е форма, за да няма рискове за бюджета. 
В момента във фонда постъпват по 11,50 лв. от всяка полица „Гражданска отговорност“, а акумулираните средства са 149 
млн. лв. 
Ако тази промяна в закона бъде приета, ще се създаде нужната организация, каза изпълнителният директор на ГФ 
Борислав Михайлов. Ще бъдат подготвени нужните хора, за да бъдат на разположение при необходимост. „Но дай боже 
да не се налага“, добави Михайлов. 
В закона е предвидено да се използват пазарни техники за управление на риска и сключването на презастрахователен 
договор. 
 Пътуваме в 32 страни без зелена карта 
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 Застрахователните компании вече няма да могат да изискват допълнителна премия или доплащане по застраховка 
„Гражданска отговорност“ на автомобилистите извън пределите на България и в рамките на територията на държавите, 
чиито национални бюра са членове на системата „Зелена карта“. Забранява се също доплащането да е под формата на 
възстановяване на отстъпка, предоставена при сключването на застраховката. Това е записано вече черно на бяло в новия 
Кодекс за застраховане. Всъщност забраната е в сила от февруари 2014 г. с решение на Комисията за финансов надзор. Но 
въпреки това някои компании намираха вратички да не спазват разпоредбите и да продават по-евтини полици за страната.  
Ако промяната бъде приета, българските автомобили ще могат да пътуват в 32 държави без сертификат зелена карта, ако 
имат сключена „Гражданска отговорност“. Става дума за всички страни членки на Евросъюза, на Европейското 
икономическо пространство и Сърбия, Швейцария и Андора. 
Цената на „Гражданска отговорност“ обаче ще се повиши. Причината е, че полицата вече ще покрива по-големи рискове и 
лимити на отговорност. Те стават 2 млн. лв. за имуществени вреди и 10 млн. за телесно увреждане или смърт, независимо 
от броя на пострадалите лица. 
В момента средната цена на застраховката за автомобил до 1800 кубика е 220 лв. Очаква се да скочи с около 15%. 
Ниските доходи на хората обаче натискат цените надолу и често намеренията на бранша за вдигане на тарифите не се 
осъществяват. В момента у нас се предлагат най-евтините автозастраховки в целия ЕС. 
 
√ Калфин в Люксембург: Трябва да обръщаме повече внимание на прогнозите за пазара на труда 
Колкото повече се съобразяваме с прогнозите за нуждите на пазара на труда, толкова по-малка ще става пропастта между 
търсене и предлагане. 
Това подчерта в изказването си пред министрите на труда на страните-членки на ЕС, вицепремиерът и министър на труда 
и социалната политика Ивайло Калфин по време на започналото днес неформално заседание на Съвета на ЕС в 
Люксембург, съобщиха от пресцентъра на социалното министерство. 
Той подчерта, че прогнозирането на национално ниво, не бива да бъде омаловажавано и всеки един - от държавата, през 
образованието и семейство, трябва да отчита неговите показатели, така че всички заедно и максимално ефективно да 
организираме усилията си в поска намаляване на нивата на безработица. Особено силно това се отнася за политиките по 
отношение на за младежите, подчерта още той. 
"Ако тенденциите отчитат категорична нужда от кадри, подготвени за работа в индустрията или такива с математическа 
насоченост, а успоредно на това младежите масово се насочват към хуманитарни науки, няма как да очакваме, че ще се 
отговори на тенденциите на пазара на труда. Планирането е важно и то трябва да бъде правено отговорно, устойчиво и в 
перспектива от всички участници в обществото", категоричен беше министър Калфин. 
Според него, усилията, както на ЕС – като цяло, така и на всяка една отделна страна-член, трябва да бъдат насочени към 
целенасочено инвестиране в човешки капитал и насърчаване на социалното му измерение, на базата на секторен подход. 
Всяка една страна-член има специфични потребности и нужди на пазара на труда, които трябва да бъдат отчетени при 
формулиране на цялостната политика на Съюза, коментира още той. 
По отношение на общата координационна политика на ЕС в социалната сфера, министър Калфин подчерта, че въпреки 
добрите резултати, които Отвореният метод на координация* отчита, за повишаване на ефективността на политиките, 
както по отношение на пазара на труда, така и в социалната сфера, е необходимо да се подобрят резултатите, свързани с 
общите цели на ЕС, като още по-ефективно се използват договорените показатели за формиране на отделни политики, 
като се вземат предвид и тенденциите и спецификите на различните пазари в страните-членки. 
 
√ Енергийната комисия обсъжда готвените промени в сектора 
Малко преди лятната почивка, предстоят важни обсъждания в енергетиката. На днешното си заседание енергийната 
комисия в парламента ще разисква предложените промени в Закона за енергетиката, съобщава Нова телевизия. 
В началото на седмицата депутатите вече приеха бизнесът да плаща 5% от печалбата, която получава от производство на 
електроенергия. Предвижда се и създаването на фонд "Сигурност на електроенергийната система". В него ще бъдат 
събирани таксите от предприятията, които произвеждат ток. Целта е по този начин  да се компенсира дефицитът в 
Националната електрическа компания. 
 
Вестник Класса 
√ Гръцките банки ще разпродават клоновете си на Балканите 
Гръцките банки планират разпродажби на дъщерните си поделения в Гърция и на Балканите, като искат разпродажбите 
да приключат преди стрес тестовете, на които се очаква те да бъдат подложени от европейските институции. Това 
съобщава в четвъртък гръцкият в. „Етнос". 
Четирите системни гръцки банки имат бизнес и в България. ОББ е собственост на National Bank of Greece, Пощенска банка 
– на Eurobanк (в която гръцката държава има само 35% дял, като големи инвеститори са американски и канадски фондове), 
Пиреос банк – на едноименната гръцка институция, а Alpha bank оперира в България чрез свой клон. Споразумението на 
Гърция с кредиторите предвижда гръцките банки да получат за рекапитализация 25 млрд. евро от Европейския 
стабилизационен фонд. Рекапитализацията им обаче е обвързана с условия за преструктуриране, посочва изданието. 
В свой доклад от 10 юли Европейската комисия предупреди, че без подкрепата на Европейския стабилизационен фонд 
рисковете за финансовата стабилност в Гърция могат да се окажат неуправляеми и банковият сектор да рухне. 
Очаква се по-късно в четвъртък Европейската централна банка /ЕЦБ/ да деблокира ликвидни средства за гръцките банки 
чрез механизма ЕЛА, след като парламентът на Гърция снощи гласува първия пакет от мерки за икономии. За първите пет 
месеца на годината гръцките банки са претърпели огромни загуби поради изтичане на средства от влоговете. Като голямо 
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се оценява и влошаването на активите на банките заради резкия скок на необслужваните заеми, които в края на март са 
били 36 на сто, пише още вестникът. 
Без финансиране от ЕЦБ гръцките банки ще станат неплатежоспособни, а гръцката икономика ще бъде изправена пред 
още по-дълбока рецесия, смята изданието. 
Финансовото министерство вчера удължи до днес включително банковата ваканция, запази лимита от 60 евро на ден, но 
разшири кръга на услугите, които банките ще могат да извършват. 
Това означава, че днес в действащите 1 250 банкови офиса частни лица и фирми могат да извършват по-широки операции 
и най-вече да се разплащат с банки и да превеждат пари, в това число на осигурителни и застрахователни компании. 
 
investor.bg 
 
√ Ще се премахнат случаите на двойно финансиране в проекти за ВЕИ централи 
Това ще стане чрез промените в Закона за енергетиката, заяви Делян Добрев 
За проекти, по които са били изградени ВЕИ централи с европейско финансиране и в същото време инвеститорите са 
получили високи цени за произвежданата енергия за цялата стойност на инвестицията, Законът за енергетиката ще бъде 
категоричен, че това не е възможно, коментира днес пред журналисти председателят на парламентарната комисия по 
енергетика Делян Добрев, цитиран от БТА. 
До 18.00 часа утре е срокът за внасяне на предложения за промени в Закона за енергетиката преди второто четене на 
законопроекта, а на извънредно заседание на комисията по енергетика в понеделник законопроектът ще бъде разгледан 
на второ четене. В пленарната зала той трябва да бъде приет в сряда и до петък, 24 юли, трябва да е обнародван в 
Държавен вестник, така че да може КЕВР да се произнесе с новите цени до края на този месец, каза Добрев. 
Засега има идеи за промени, които срещат подкрепата на повечето парламентарни групи, като например да няма 
ретроактивност на законовите текстове в чист вид, коментира Добрев. Ретроактивните предложения за промени, които 
бяха приети на първо четене, засягат ВЕИ производителите. Предложенията предвиждаха ако от проверката на АДФИ има 
данни, че предприятия са получили по-високи преференциални цени, отколкото са били инвестиционните им разходи, или 
пък са ползвали европейско финансиране и преференциални цени, то КЕВР да има право да им определи нови 
индивидуални цени. 
Според Добрев може в законовите текстове да бъде избегната ретроактивността. Ако се определят различни цени на ВЕИ 
централи, разликата между старата и новата цена, умножена по количеството енергия, ще е надвзет приход, а регулаторът 
има практика да коригира такива надвзети приходи, без това да се смята за ретроактивно, заяви председателят на 
енергийната комисия. 
Дори и да се направи компромис с ВЕИ проектите по принцип, то за тези, финансирани с европейски средства, няма как 
да се направи компромис, защото инвеститорите, веднъж, са получили 70 процента безвъзмездна помощ от ЕС и, второ, 
са получили преференциална цена за 100 процента от инвестицията си, заяви Добрев. Той съобщи, че по програмата за 
развитие на селските райони става въпрос са 355, от които 15-20 са на ниски цени, всички останали са получили високи 
цени на енергията. Добрев отбеляза, че именно заради допуснато двойно финансиране е заведена процедура от ЕК. 
Има и идеи да се разшири обхватът на вноската от пет процента, с която ще се запълва фонд "Сигурност за енергийната 
система", и тя да се събира не само от производителите на енергия, но и от системните оператори - ЕСО и "Булгартрансгаз", 
каза още Добрев. Не е сигурно дали операторите ще бъдат включени в обхвата, но има такъв пример в други европейски 
страни, добави той. 
В отговор на въпрос дали новата такса от пет процента за всички енергийни предприятия ще бъде включена в 
регулаторната рамка - тоест ще бъде призната за разход на дружествата, Добрев каза, че ще има предложения и в двете 
посоки, и какво всъщност ще бъде прието, ще стане ясно в понеделник. При всички положения от очаквания приход от 
около 203 млн. лв. от таксата ще трябва да бъде извадена вноската от двете американски централи, която по силата на 
техните договори се поема от НЕК, отбеляза Добрев. 
 
 
manager.bg 
 
√ ЕЦБ повиши спешната помощ за гръцките банки 
Европейската централна банка реши да повиши спешната ликвидна помощ (ЕЛА) за гръцките банки, съобщи директорът 
на ЕЦБ Марио Драги след вчерашната среща на съвета на директорите. 
Повишението ще е 900 млн. евро за срок от една седмица. 
Драги направи изявлението с известно смущение, тъй като решението е взето с мнозинство от три пети и мярката не се 
приема единодушно от 25-имата гуверньори на банката. 
От края на юни, когато бе обявена банковата ваканция в Гърция, таванът на финансовата помощ за гръцките банки бе 89 
млрд. евро. 
Драги коментира, че ЕЦБ ще продължи да работи с презумпцията, че Гърция „е и ще остане член на еврозоната”. 
Решението на ЕЦБ е резултат от най-малко три аргумента, коментира „Монд”. Европейските лидери се съгласиха вчера 
да отпуснат спешно 7 млрд. евро на Гърция, за да плати дълговете си към кредитори, включително 3,5 млрд. към ЕЦБ. 
Вторият е решението на гръцкия парламент да подкрепи споразумението, за да получи трети спасителен план, а с него и 
между 82 и 86 млрд. евро. Гръцките банки трябва да бъдат рекапитализирани до ниво 25 млрд. евро, за да се ограничи 
рискът от фалит. 
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И накрая ЕЦБ не иска по никакъв начин да бъде отговорна за евентуалното излизане на Гърция от еврозоната, коментира 
изданието. 
Марио Драги се присъедини към позицията на МВФ, че е необходимо облекчаване на гръцкия дълг, който е около 175% 
от БВП на страната. „Въпросът е каква ще е най-добрата форма на  облекчението”, коментира той.   
МВФ прогнозира, че има риск през следващите 2 години дългът да достигне 200% от БВП. 
Гърция и кредиторите й трябва да обсъдят в близките седмици деликатният въпрос за облекчаването на дълга, заяви 
шефът на ЕЦБ. 
 
money.bg 
 
√ "Пощенска банка" купува клоновете на Alpha Bank в България 
Гръцката банка Eurobank, която е собственик на българската "Пощенска банка", ще купи около 80 клона на гръцката Alpha 
Bank в България, съобщава „Ройтерс". 
"Управителните съвети на двете банки ще се срещнат по-късно в следобедните часове, за да се финализира сделката", 
заяви пред агенцията служителят на Eurobank. 
Като част от ангажиментите, поети в споразумението по втората спасителна програма за Гърция от 2012 година, банките в 
страната се ангажираха да преструктурират своите операции, да продадат своите активи на Балканите и да се фокусират 
предимно върху вътрешния пазар. 


