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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Списание БГ Предприемач 
 
√ Становище на АИКБ по предложения за изменения и допълнения на общ законопроект за изменение и допълнение 
на Кодекса за социално осигуряване № 553-08-47 
Становището можете да прочетете тук. 
 
√ Национално представените работодателски организации (НПРО) публикуваха ОТВОРЕНО ПИСМО до премиера Бойко 
Борисов, във връзка с изпълнение, до края на м. юли 2015 г., на §13а от Заключителните разпоредби на Закона за 
местните данъци и такси (ЗМДТ), обнародван в ДВ бр. 105 от 2014 г. 
Отвореното писмо можете да прочетете тук. 
 
3e-news.net 
 
√ Промените в енергийния закон - глътка въздух за НЕК и нищо повече 
Комисията по енергетика към Народното събрание предстои да обсъди в понеделник окончателните промени в Закона за 
енергетиката. На 22 юли законопроектът трябва да бъде приет в пленарна зала, а на 24 юли да бъде публикуван в Държавен 
вестник. Предполага се, че текстовете в Закона за енергетиката ще зададат нови параметри, въз основа на които Комисията 
за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще може промени ценовото си решение, за да не се стигне до повишение на 
цената на тока, в частност до по-ниска цена на добавката „задължение към обществото“ и то за бизнеса. 
Промените в Закона за енергетиката се наложиха, след като в ценовото си решение от юни, КЕВР оповести, че цената на 
добавката „здължение към обществото“ за бизнеса се увеличава от 18,93 лв. за/Мвтч на 40,21 лвл/Мвтч. Работодателските 
организации (АИКБ, БСК и КРИБ) се обявиха против увеличението. Недоволството им нарасна след публикуването на 
Наредбата за облекчаване на тежестта от ВЕИ за индустрията. Работодателите организираха и безпрецедентен по рода си 
протест. 
След неколкократни съвещания между правителство, работодатели и с участието на синдикатите се стигна до идеята за 
създаване на Фонд „Сигурност на енергийната система“, както и до слагане на ред сред производителите на електроенегия 
от ВЕИ, така че да се намалят преференциите им, което от своя страна трябва да доведе до по-ниски тарифи на 
електроенергията и съответно на зелената добавка. В частност, промените в Закона за енергетиката, заедно с ценовото 
решение на КЕВР трябва да доведат до спиране на тарифния дефицит в НЕК. 
Отделно правителство, работодатели и синдикати се договориха за създаване на енергиен съвет (тристраннка в 
енергетиката). Първата задача на този съвет бе осмисляне на въможността за въвеждане на скала на потреблението в 
Наредбата за намаляване на тежестта на ВЕИ върху индустрията. Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал 
Васил  Велев съобщи, че предложението на бизнеса е да има скала,  която да започва от нула - до десет гигаватчаса 
годишно  потребление с петдесет процента облекчение, до 20 гигаватчаса - 60 на сто, от 20 до 30 гигаватчаса - 70 на сто, и 
над 30 гигаватчаса - е 80 на сто. 
По думите му, общата сума на облекченията няма да надвиши предварително зададените в модела. 
Председателят на КЕВР Иван Иванов от своя страна бе категоричен, че на облекчение според Европейската комисия 
подлежат не молове и затворени жилищни комплекси, а единствено енергоемки производства от тежката промишленост, 
чиято себестойностт на електроенергията в крайния продукт е 10%. 
Ако съдим по последното становище на БСК от 17 юли, работодателите признават изискванията на ЕК, с което 
възможностите за въвеждане на скала на потреблението са нищожни. 
Какво приеха депутатите на първо четене 
По време на първо четене на поправките в Закона за енергетиката депутатите одобриха два отделни законопроекта, дело 
на съответно на ГЕРБ и Реформаторския блок. В новия вариант на законопроекта, качен на страницата на Народното 
събрание те вече са обединени в един. 
Промените в Закона за енергетиката, приети на първо четене предвиждат в механизма за компенсиране на 
невъзстановяемите разходи и разходите за задължения към обществото да бъдат включени и операторът на 
електропреносната мрежа (ЕСО) и операторите на електроразпределителните мрежи (ЕРП). 

http://www.bgpredpriemach.com/images/pdf/KSO_stanovishte_na_AIKB.pdf
http://bgpredpriemach.com/images/pdf/NPRO_position_TBO-160715_otvoreno_pismo.pdf
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 Поправките в законопроекта, дело на Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков, предвиждат създаването 
на Фонд "Сигурност на енергийната система".  Целта на Фонда е "финансово стабилизиране на сектора чрез редуциране 
на текущия дефицит в НЕК", твърдят вносителите. Със създаването на този фонд се цели да се запълни създаваният през 
годините вакуум, вследствие на натрупани некомпенсирани вземания за задължения към обществото. 
 Фондът ще се финансира, като производителите на ток правят вноски в него в размер на 5% от ежемесечните си приходи 
от продадената енергия без ДДС. 
От ГЕРБ предлагат още и изменение в Закона за енергията от възобновяеми източници. За целта понятието 
"средногодишна продължителност на работата" се заменя с "нетното специфично производство на електрическа енергия". 
Това според вносителите създава условия по преференциални цени да бъдат изкупувани само тези количествата ток, за 
които съответните ВЕИ-та имат договори за преференциални цени. По този начин се очаква редуциране на разходите на 
обществения доставчик и осигуряване на предпоставки да не се завишава нормата на възвращаемост, в сравнение със 
заложената в определените преференциални цени. Измененията предвиждат количествата ток, надхвърлящи 
договорените, да бъдат изкупувани от обществения доставчик по цена за излишък на балансиращия пазар. 
Припомняме, че по време на обсъждането на първо четене в комисията по енергетика производителите на електроенергия 
от ВЕИ поставиха въпроса защо в закона се залага излишъкът, надхвърлящ договорите да се предлага на балансиращия, а 
не на свободния пазар. Според вносителите, така от 125 лв. на МВтч, по които общественият доставчик ще изкупува 
зелената енергия ще падне на 4-6 лв. на МВТч.  Производителите на ВЕИ обаче са против и искат да се регламентира 
възможността им тази енергия да се предлага на свободния пазар. 
Тази постановка се очаква да бъде изчистена между първо и второ четене. От своя страна председателят на КЕВР Иван 
Иванов обясни, че този текст в законопроекта всъщност дава стимул на производителите на електроенергия от ВЕИ да 
излязат на свободния пазар. Вероятно обаче той ще бъде доуточнен. 
С промените, предложени от ГЕРБ се прави опит за регламентиране и на начинът, по който резултатите от проверките на 
Агенцията за държавна финансова инспекция да намерят отражение в преференциалните цени. КЕВР получава право въз 
основа на анализ на докладите на Агенцията за държавна и финансова инспекция (АДФИ) да определи индивидуални цени 
за съответния производител на ток от ВЕИ. 
С друга поправка се прeмахва двойното подпомагане на производителите на ток от ВЕИ, които са изградили централи 
европейски средства, но не са обявили това и то не е отразено в ценообразуването. Законодателно обаче и този текст 
предстои да получи точна формулировка, защото противоречи на редица административни постановки. 
Законопроектът на Реформаторския блок предвижда правно задължение за производителите на електрическа енергия да 
обявяват условията на договорите, при които от тях се изкупува електрическа енергия. При административното регулиране, 
цените се определят от един държавен орган, който досега действаше "на скрито", а това е предпоставка за корупция", 
твърдят вносителите. 
Поправките на РБ налагат и задължение на Министерският съвет в едномесечен срок след окончателното приемане на 
закона да приеме наредба за регулиране, публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества 
в енергетиката с 50% и над 50% държавно или общинско участие. 
"Този законопроект по всяка вероятност ще бъде приет на първо четене с голяма уговорка за последиците, ако текстовете 
влязат в сила в този си вид. Със същата надежда за корекции между първо и второ четене сме подкрепяли други 
законопроекти. В някои случаи са правени корекции, а в повечето - това не е случвало", каза по време на обсъждането 
Радан Кънев. 
Заради това, че законопроектът бе внесен спешно, депутатът го определи "опасен като модел на поведение". 
"Няма мнение на финансовия министър, не знаем какви ще бъдат преките последици за фискалния резерв от тези 
промени. Крайният резултат от подобна авантюра ще бъде тежка счетоводна загуба и неизмерими загуби в 
инвестиционния климат", коментира още той. 
Бившият енергиен министър Делян Добрев обяви обаче, че не вижда нищо, което не може да се коригира между първо и 
второ четене, като обеща да се съобразят „с някои от аргументите на опозицията, като и на партньорите ни от 
Реформаторския блок". 
Лидерът на БСП Михаил Миков заяви, че с този законопроект на ГЕРБ за пореден път се затъва в технологии в полза на 
частните зелени централи, а и на ЕРП-та. Депутатът от БСП Таско Ерменков пък заяви, че промените в Закона за 
енергетиката са в нарушение на Конституцията. 
Промени в закона за енергетиката се обсъждат за пети път за седем месеца, каза Кирил Цочев от АБВ постави и въпрос 
дали е направена икономическа оценка на предлаганите промени. 
Магдалена Ташева от Атака заяви, че няма нужда от промени в многократно "кърпения" Закон за енергетиката, а е 
необходим изцяло нов.  
Валери Симеонов от Патриотичния фронт препоръча от облагане с пет процентна вноска да бъдат освободени 
предприятия, които продават енергия на цена под тази на обществения доставчик.  
Приемайки тези промени даваме възможност на регулатора да приеме нови цени на тока, обясни Рамадан Аталай от ДПС. 
По думите му промените са необходими, за да бъде стабилизирана енергийната система. 
Новите идеи 
По всичко личи, че освен изчистване на терминологията на второ четене ще бъдат предложине някои текстове, които 
звучат озадачаващо. Има идеи да се разшири обхватът на вноската от пет процента, с която ще се попълва фонд "Сигурност 
на енергийната система", и тя да се събира не само от производителите на енергия, но и от системните оператори - ЕСО и 
"Булгартрансгаз".Това съобщи пред журналисти председателят на комисията по енергетиката в Народното събрание Делян 
Добрев в четвъртък, 16 юли. 
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Идеята за включване на „Булгартрансгаз“ се чу и на първото обсъждане, но тя бе направена на границата на шегата и 
сериозността. Истината ще се чуе на обсъждането на второ четене в енергийната комисия. 
Ако бъде включен „Булгартрансгаз“, то неговата вноска от 5% ще е върху приходите от оборота. 
Енергийната комисия ще трябва да обсъди внимателно и дали таксата от пет процента за всички енергийни предприятия 
ще бъде включена в регулаторната рамка - тоест ще бъде призната за разход на дружествата. 
Очакваният вариант е по-скоро това да не се случи, тъй като ще влезе в противоречие с твърдението на КЕВР, че 
дружествата няма да внасят нови ценови предложения. 
Очакваният приход от вноската от 5% е 203 млн. лв. От тях обаче ще трябва да се извади вноската от двете американски 
централи. По силата на техните договори, всеки допълнителен разход е за сметка на НЕК. 
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. 
Между първо и второ четене ще се изчистят и текстовете за ретроактивност за ВЕИ-производителите. Предложенията 
досега предвиждат, 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.  
По отношение на дублирането на европейско финансиране и преференциални цени за електроенергия от ВЕИ, текстовете 
в закона ще ка категорични, че не може да се получава двойно заплащане за едно и също нещо.  
В рамките на заседанието на енергийната комисия обаче ще се анализира внимателно дали да се връща финансирането 
по европрограмите, обясни още председателят на енергийната комисия, като допълни, че според българското 
законодателство такъв текст се третира за ретроактивен. 
Промените в Зкона за енергетиката ще бъдат гласувани в пленарна зала и със сигурност ще сложат известен ред в 
енергийния модел.  
Те ще решат временно проблемът с тарифния дефицит, но както отбеляза в интервю за 3eNews проф. Атнас Тасев, те не 
решават проблема със системния дефицит. Единият от вносителите Валентин Николов, а и председателят на енергийнаат 
комисия Делян Добрев също смятат, че този закон не решава проблемите в енергетиката. 
Всъщност промените дават само глътка въздух за НЕК. 
 
Вестник Монитор 
 
√ Бизнес организации се разминаха за помощта за зеления ток 
Бизнесът не е единен за това кои фирми трябва да получат държавна помощ за зеления ток и в какъв размер да е 
подкрепата. Това става ясно от техни становища по наредбата за облекчаване на бизнеса от плащането на добавката за 
зелената енергия. Тя все още не е готова в окончателен вариант и не е изпратена в Брюксел за одобрение, без което не 
може да влезе в сила. 
Според Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) не трябва да има праг на потреблението на ток, над 
който да се ползва държавната помощ. Затова те предлагат сега записания в проекта праг от 30 гигаватчаса годишно да 
отпадне от наредбата. Освен това от АИКБ са против Министерството на енергетиката да бъде администратор на помощта 
заради липсата на административен капацитет. Според бизнес организацията другата неяснота е откога точно ще действа 
наредбата, както и как ще бъдат възстановявани надплатените от фирмите суми за зелен ток. От АИКБ настояват за основно 
преработване на наредбата. 
В същото време от БСК смятат, че подкрепата не трябва да е за всички фирми, а само за най-засегнатите. В противен случай 
според тях ЕК може да не одобри наредбата. Затова от БСК предлагат бизнесът с годишно потребление от 5 до 30 
гигаватчаса на година да ползва 50% отстъпка от добавката за зеления ток, а за тези над 30 гигаватчаса тя да е 85%. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Партиите ревизират здравната реформа 
Пишат контрапредложения към Закона за лечебните заведения 
Битката за здравната реформа навлезе в решителна фаза, след като парламентът се зае с основния ремонт на ключовия 
Закон за лечебните заведения. Той въвежда структурни промени, насочени срещу изкривяванията в болничната помощ в 
последните години. 
Вариантът на здравния министър д-р Петър Москов бе приет на първо четене, но после дойде първата изненада - 
премиерът Бойко Борисов обяви, че предвидената в проекта приватизация на болници отпада. (Виж в инфографиката 
каква здравна реформа предлага министър Москов.) 
Щом приватизацията излиза от играта, основният спорен момент остава въвеждането на здравна карта със задължителен 
характер. Това е главният инструмент за регулация на броя и вида на лечебните заведения по райони и на национално 
ниво. Чрез картата приетото вече право на здравната каса от 2016 г. да не сключва задължително договори с болници 
трябва да влезе в практиката. Здравната карта присъства в предизборните платформи на всички партии, но в избистрянето 
на окончателния ѝ вид се очакват най-сериозните сблъсъци при второто четене на законопроекта. То остава за есента, но 
предложенията за второто четене трябва да се внесат до 28 юли. 
“В четвъртък ще има заседание на ПГ на ГЕРБ и ще обобщим всички предложения към законопроекта”, обясни д-р Даниела 
Дариткова, председател на парламентарната здравна комисия. Тя коментира и здравната карта: “Има много неясни 
текстове за Националната здравна карта, които трябва да претърпят правно-технически корекции”. По-рано този месец д-
р Дариткова даде заявка, че ГЕРБ ще прецизира текст по текст целия законопроект, внесен от кабинета. 
Предложения за промени в проекта готвят и в БСП. 
“Предложените промени в Закона за лечебните заведения, както и останалите идеи за здравна реформа, досега не 
решават нито един проблем, само тупат топката”, коментира д-р Емил Райнов от левицата, зам.-председател на здравната 
комисия. Същевременно проблемите в болничния сектор са много сериозни, както показва и огласеният тези дни анализ 
на икономическото им състояние. “Според него българското здравеопазване практически е фалирало - само 11 болници 
са финансово стабилни. Останалите са декапитализирани, а някои са на ръба на фалита”, каза д-р Райнов. Това изисква 
спешни управленски мерки, каквито до момента нямало. 
“В предложението за национална здравна карта, каквато всички партии желаят да бъде въведена, има много странни 
детайли. Как министърът ще определя една болница да може да регистрира втори и трети адрес, например в друг град. 
Това на практика е пререгистрация на лечебното заведение вместо получаване на ново разрешително”, обясни д-р Райнов. 
Той припомни, че в проекта все още стои главата “Приватизация”, която не е оттеглена. 
С предложението за отпадане на приватизацията се ангажира доц. Димитър Шишков от Реформаторския блок. 
“ДПС е против целия законопроект, тази седмица ще бъдем готови с предложенията за промени за второ четене”, каза д-
р Хасан Адемов. ДПС е “за” задължителна здравна карта, но само при условието демонополизация на здравната каса. 
“Сега, при единствен източник на финансиране, който няма да сключи договор с всички болници, отпадащите са обречени. 
Това е административен подход - някой в МЗ с червен маркер зачертава. Например общинските болници отпадат с този 
закон”, каза д-р Адемов. 
Освен това според ДПС хората по области нямат квалификацията да изработват и променят областните здравни карти. 
Законопроектът предвижда създаване и на областни здравни карти от областни комисии. 
Друго неприемливо условие в проекта е акредитацията на лечебните заведения да стане условие за договор с НЗОК от 
2017 г. Възможно е и ГЕРБ да се противопостави, тъй като предишното правителство на партията отмени задължителната 
акредитация преди 3 г. Според ДПС целта на екипа на д-р Москов е чрез картата и акредитацията да спре “роенето на нови 
лечебни заведения”. Това обаче не става чрез администриране, а с правила, алгоритми и с контрол, смята д-р Адемов. 
В България има повече болници, отколкото в другите страни от ЕС, финансирането им е неясно и в резултат има лош 
здравен резултат, е позицията на д-р Москов. Той се е заел да създаде условията за промяна на тези показатели. 
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Вестник Труд 
 
√ Димитър Радев: До края на 2016 г. ще реформирам банковия надзор 
Новият управител на БНБ Димитър Радев ще насочи усилията си към подобряване на работата на банковия надзор. 
“Кризата в КТБ доказа, че надзорът не работи добре и е бил капсулиран", каза Радев пред БНТ и обеща в края на 2016 г. да 
има резултат от реформите му. 
Според гуверньора проблемите в БНБ са “по-скоро системни, а не лични”. Радев гарантира, че “ще бъде независим, ще 
следва единствено закона” и декларира, че когато е бил издигнат за поста, не са му поставяни условия. Той добави, че 
решението да запази двама от тримата подуправители - Калин Христов и Димитър Костов, е изцяло негово. 
Председателят на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова (ГЕРБ) вчера призова управителя на БНБ да насочи 
цялата си енергия към реформиране на банковия надзор, за да е сигурно, че проверките ще са по правилата и “без 
затваряне на очи или поставяне на чадъри”. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Графиците за отпуски отпаднаха, давността за ползването им остана 
Гъвкаво работно време и еднодневни трудови договори са част от промените в Кодекса на труда 
Графиците за отпуски окончателно отпаднаха, но давността от 2 години, след която неизползваните дни изгарят, остава. 
Въвеждат се нови правила за гъвкаво работно време, трудови досиета на служителите, както и еднодневни трудови 
договори за краткотрайната сезонна работа. Непълнолетните лица (между 16 и 18 години) вече имат право да работят до 
22 часа, а не както досега до 20 часа. Това са по-важните промени в Кодекса на труда, обнародвани в Държавен вестник в 
петък. 
Край на графиците за отпуски 
Работодателите вече не са длъжни да съставят годишни графици за отпуските, но остава двегодишната давност за 
ползването им. Те ще продължат да изгарят две години след годината, за която се е полагал отпускът. Тук за кратко се 
промъкна идея правилото да отпадне, но предложението беше оттеглено. 
Според промените служителите могат да си прехвърлят част от полагащите им се дни за следващата година, като 
работодателят е длъжен да им осигури използването им в първите шест месеца на новата година. Работодателят вече 
може да изпрати в отпуск служителя си и без неговото съгласие, ако той не си е поискал полагащите му се дни или при 
ползване на отпуска от едновременно всички работници. 
Гъвкаво работно време 
Въвежда се и гъвкаво работно време, според което работодателите ще могат да определят време за задължително 
присъствие, но служителят ще може да отработва часовете извън него в друг ден от седмицата. От "Главна инспекция по 
труда" (ГИТ) посочват, че "при контрола ще се следи дали при разпределението на работното време и отработването на 
часове в други дни се спазват изискванията за задължителна междудневна и седмична почивка". 
Работодателите вече ще могат да освобождават работници и служители, придобили право на пенсия за осигурителен стаж 
и възраст, с едномесечно предизвестие. Работниците с право на пенсия могат да прекратяват трудовите си 
правоотношения с работодателя без предизвестие. 
Въвеждат се трудови досиета на всеки работник или служител, като в тях се съхраняват документи за възникването, 
съществуването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение. Времето на неплатения служебен или 
творчески отпуск вече ще се зачита за трудов стаж. 
Служители от инспекцията по труда ще могат да поставят специален знак при спиране на обект или машина до 
отстраняване на нарушенията. Това ще гарантира, че дейността няма да бъде възобновена преди отстраняването им. 
Непълнолетните могат да работят до 22 часа 
Лицата на възраст между 16 и 18 години вече могат да работят до 22 часа, но останалите защити при полагане на труд от 
малолетни и непълнолетни лица се запазват, съобщи ГИТ. Те имат право да работят на 7-часов работен ден, но 
извънредният и нощният труд остават забранени. За малолетните лица (под 16 години) за нощен труд се приема този, 
положен след 20 ч. 
Еднодневни трудови договори 
Еднодневните трудови договори за сезонните селскостопански работници също влизат в сила от 21 юли. Този тип договори 
не могат да бъдат сключвани с един работник за повече от общо 90 работни дни в календарна година. Работникът ще 
получава заплащането си в края на работния ден срещу разписка. За еднодневните договори няма да се изпращат 
уведомления в Националната агенция за приходите, нито ще се издава заповед за прекратяване на трудов договор поради 
изтичане на срока. Те ще се заверяват от ГИТ. 
Изключения за малки предприятия 
С промените микро- и малките предприятия нямат право да въвеждат удължено работни време при необходимост или 
пък намалено при производствени проблеми. Те обаче няма да са длъжни да утвърждават Правилник за вътрешния ред 
на предприятието. Въпреки това остават задължени да изготвят указания за реда и начина на изпълнение на трудовите 
задължения и права. 
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√ Пощенска банка купува клона на Alpha bank в България 
Сделката ще я изведе до четвърто място по активи с над 6.3 млрд. лв. 
Българското дружество на гръцката Eurobank - Пощенска банка, купува бизнеса на Alpha bank в страната. Съобщението за 
сключеното споразумение е от петък, а сделката се очаква да приключи до края на годината след получаване на 
разрешения от регулаторите. Цената не се съобщава, но според гръцки медии и Reuters е 1 евро. 
Ефектът за Пощенска банка е, че ще порасне до четвъртата по големина банка в България, а за Alpha - че ще подсили 
бизнеса си в Гърция. Според източници на Reuters на нея ще й бъде позволено да репатрира около 100 млн. евро от 
българския й клон. 
Какво придобива "Пощенска" 
Alpha Bank е единствената от гръцките банки, която оперира в България не чрез дъщерно поделение, а като клон. По тази 
причина депозитите там са гарантирани от гръцката схема за гарантиране на влоговете. През първото тримесечие тя, както 
и другите банки с гръцка собственост ОББ, "Пиреос" и "Пощенска", претърпя отлив на депозити. За Alpha той се измерваше 
в 6.85% спад на привлечените средства и 19% свиване на депозитите от домакинства до 580 млн. лв. Данните за второто 
тримесечие се очакват в края на юли. 
Към края на първото тримесечие активите на клона на Alpha са 3.4 млрд. лв., но данните за следващите месеци показват, 
че той е намалил задълженията си към централата с общо над 2 млрд. лв. Съответно от баланса се стопяват и 1.4 млрд. лв. 
корпоративни дългови книжа и около 400 млн. лв. корпоративни кредити. По информация на "Капитал" това са портфейли 
на централата в Атина, които чрез репо сделка се озоваха в баланса на клона й в края на 2012 г. и вероятно заради натиск 
от БНБ или в подготовка на сделката са изчистени. Така към момента активите Alpha са около 1.5 млрд. лв. 
Според официалното съобщение "придобиването ще обхване всички банкови дейности на Alpha, които са на обща 
стойност 500 млн. лв., както и кредити за 800 млн. лв." и след финализирането на сделката клоновата мрежа на Пощенска 
банка ще нарасне до над 200 локации в цялата страна, а персоналът й ще достигне 3000 хил. души. Няма информация до 
каква степен клоновите мрежи се припокриват и доколко ще има нужда от затваряне на клонове и оптимизиране на 
персонал. Но най-вероятно ще има поне частична оптимизация. 
Alpha е с мажоритарен собственик гръцката държава чрез фонда Hellenic Financial Stability Fund, докато при Eurobank той е 
миноритарен акционер. Преди малко повече от година гръцкият собственик на Пощенска банка увеличи капитала си и по 
този начин основният пакет от 65% стана собственост на американски и канадски инвестиционни фондове. 
Какво означава сделката 
За досегашните клиенти на Alpha теоретично не предстои никакво сътресение. Кредитополучатели и депозанти ще бъдат 
прехвърлени към Пощенска банка, като така защитата на вложителите вече ще бъде обхваната от българския фонд за 
гарантиране на влоговете. До приключването на сделката клиентите на Alpha ще могат да извършват всички операции в 
обслужващите ги финансови центрове, както и до момента, а след това на тяхно разположение ще бъде клоновата мрежа 
на Пощенска банка. Разбира се, някои от досега предлаганите продукти, както и лихвените условия няма да са същите. 
За Пощенска банка по собствените й сметки сделката вероятно ще означава издигането й до четвърто място по активи, 
които ще са над 6.3 млрд. лв. Към края на март тя заемаше шеста позиция с 5.88 млрд. лв., но беше само на 500 млн. лв. 
зад четвъртата ОББ и на 200 млн. лв. от петата Райфайзенбанк. Възможно е и през второто тримесечие двете гръцки 
институции, както и Alpha да са претърпели известен отлив на клиенти. 
Положителен ефект очакват в Пощенска банка и за финансовите си показатели. Сделката ще има позитивно отражение 
върху приходите преди провизии на Пощенска банка от втората година след придобиването и значително ще подобри 
коефициентите на покритие, капиталовата й адекватност ще бъде над 20%, а ликвидните буфери ще са значително над 
регулаторно изискваните, пише в прессъобщението. 
В него се припомня, че случващото се е по линия на одобрен от Европейската комисия още през 2014 година план за 
реструктуриране на Alpha Bank, по силата на който тя ще се фокусира върху основните си пазари. Дали сделката е 
продиктувана само от това не е напълно ясно. В началото на годината Alpha Вank инвестира в онлайн услугите си и до 
последно активно се рекламираше. 
По информация на "Капитал" излизането на Alpha от българския пазар е било планирано още миналата година. Причината 
- бизнесът й тук е малък. Преди месеци например е бил подготвян план за размяна на активи със собственика на ОББ - 
NBG. До сделка обаче не се стига. Тогава явно започват и преговорите с Eurobank. Консултанти по придобиването са били 
италианската Mediobanca за Eurobank и Citigroup за Alpha Bank. 
Още консолидация 
Намеренията са сделката да бъде завършена преди края на 2015 година. Тя подлежи на одобрение от институциите в 
България, Гърция, от Единния надзорен механизъм, Европейската централна банка и други. От страна на Българската 
народна банка (БНБ) са предприети предварителни действия, които създават предпоставки за своевременно 
финализиране на сделката, се казва в съобщение от институцията.  
"БНБ подкрепя консолидационните процеси и трансформацията на собствеността в банковата система, които са движени 
от пазарни мотиви и заедно с това допълнително укрепват капиталовата база и ликвидността, финансовата 
самостоятелност и операционната независимост от банкови системи на други страни", посочват още от централната банка. 
"Това е един изключително позитивен факт – пазарна консолидация, към която ние се стремим, в резултат на което се 
подобрява устойчивостта и финансовата стабилност в страната", коментира новият гуверньор Димитър Радев в петък 
вечер. 
През последните години в страната нямаше много банкови сделки, като преобладаваха придобиванията на местни групи, 
които купуваха бизнес от оттеглящи се чуждестранни собственици - например ПИБ и МКБ, КТБ и "Креди агрикол", фонд на 
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Цветелина Бориславова - при БАКБ. Сега покрай кризата в южната ни съседка е много възможно сделки да започнат и за 
други дъщерни дружества на гръцки банки. 
 
Вестник Преса 
 
√ Инвестициите намаляха до 616,9 млн. евро 
Намаление има и при българските пари зад граница 
Преките инвестиции в страната възлизат на 616,9 млн. евро за първите пет месеца на годината, съобщиха от БНБ. Това е 
спад с 5,3 млн. евро (0,9%) спрямо периода януари-май 2014 г. Най-големите вложения в България идват от Холандия - над 
490 млн. евро. 
Чужденците са инвестирали в недвижими имоти едва 6,8 млн. евро при 49 млн. евро за петте месеца на 2014 г. Намаление 
има и при българските пари зад граница. Спадът е огромен - от 286,4 млн. евро на 29,8 млн. евро. 
Износът ни е в размер на 9,02 млрд. евро, като нараства с 1,06 млрд. евро (13,4%) в сравнение със същия период на 2014 
г. Най-голямо повишение регистрират електрическите машини и апарати - със 125,1 млн. евро, или 20,8%. Експортът на 
чугун, желязо и стомана бележи спад с 42,7 млн. евро, или 22%. 
Вносът възлиза на 10 млрд. евро, което е увеличение с 507,3 млн. евро, или 5,3 на сто. При рудите има ръст със 112,9 млн. 
евро (23,9%), а при петрола и природния газ - със 124,7 млн. евро (11,9%). 
 
Вестник Сега 
 
√ Банките в Гърция започват работа, но ограниченията остават 
Опозицията заплаши със съд бившия финансов министър Варуфакис, защото умишлено искал да фалира страната 
Банките в Гърция днес отварят врати, но остават редица ограничения за клиентите, писаха местните медии, като цитират 
правителствен указ. Запазва се лимитът от 60 евро на ден за теглене от банкомат. Гърците, които не са теглили по 60 евро 
всеки ден, могат да теглят накуп до 420 евро на седмица. В сила остават много от въведените вече ограничителни мерки, 
като блокиране на капиталови трансфери и забрана за откриване на нови сметки. Гръцката централна банка може да слага 
лимити на количеството пари в брой в евро или друга валута, които се изнасят извън пределите на страната. За да облекчи 
гърците, които учат в чужбина, правителството разреши зад граница да бъдат превеждани до 5000 евро на тримесечие. 
Хората, които получават здравни услуги в чужбина, пък ще имат достъп до 2000 евро в брой. От днес влизат в сила и 
повишения от 13% на 23% ДДС за много хранителни стоки, за пътуванията в обществения транспорт, такситата, билетите 
за самолетите и корабите. Скокът на ДДС беше договорен с международните кредитори и е едно от условията за 
отпускането на третия финансов спасителен пакет за Атина.  
Междувременно депутатът от основната опозиционна партия в Гърция "Нова демокрация" Адонис Георгиадис заяви пред 
местната телевизия "Риъл нюз", че бившият финансов министър Янис Варуфакис ще бъде изправен пред съд, защото 
изпълнявал "определена поръчка". Според Георгиадис с действията си през последните пет месеца Варуфакис умишлено 
е целял да доведе страната до фалит. 
В същото време американският милиардер Уорън Бъфет е купил гръцкия остров Свети Тома в Саронийския залив за 15 
млн. евро, съобщи Би Би Си. "В момента в Гърция има открити инвестиционни възможности и много хора са готови да ги 
опитат", каза той. Гръцкото правителство обмисля възможността да започне масово да разпродава островите си, за да 
напълни държавната хазна. В Гърция островите са около 6000, но все още не е ясно колко от тях са собственост на 
правителството и колко са частни, писа в. "Кориере дела Сера". 
 
√ Започва регистрацията на еднодневните договори 
Фирмите вече не трябва да правят графици за отпуски 
От утре започват да се сключват еднодневни трудови договори за работниците по прибирането на реколтата от плодове, 
зеленчуци, розов цвят и лавандула. Във вторник влиза в сила наредбата за тези договори и земеделските производители 
ще могат реално да наемат работници за ден, след като в петък бяха обнародвани и промените в Кодекса на труда. 
Ограничението е до 90 дни за един работник на година. Осигуровките ще се плащат предварително в НАП, а договорът ще 
се заверява от ГИТ. Младежите на възраст между 16 и 18 г. пък вече могат да работят до 22 часа, вместо до 20 ч., както бе 
досега, предвижда друга поправка в кодекса. Те могат да работят при 7-часов работен ден и нямат право да полагат 
извънреден и нощен труд. 
Всички фирми се освобождават от графиците за отпуските. Намаляване на тежестта за фирмите бе предложение на БСП, 
но се подкрепи от всички партии. Графиците бяха въведени от ГЕРБ с идеята да пазят правата на хората, но се превърнаха 
в поредната административна тежест за бизнеса, особено за малките фирми. 
Депутатите не успяха да премахнат обаче давността, която също беше въведена в първия мандат на ГЕРБ. Така 
неизползваният отпуск за 2015 г. ще изгаря, ако не се вземе до края на 2017 г. Председателят на социалната комисия Хасан 
Адемов предложи да няма две години давност за отпуските по искане на социалното министерство, но ГЕРБ си запазиха 
изгарянето на почивките. 
Според новия текст в Кодекса на труда работникът трябва да ползва не по-малко от половината от полагаемия му се отпуск 
в рамките на годината. Може да отложи другата половина, но работодателят е длъжен да му осигури възможност да я 
ползва до средата на следващата година. "За целта той може и еднолично да изпрати в платен отпуск лице, което не се е 
възползвало от правото си да го поиска", разясняват от ГИТ. Служителят може да си вземе отпуск и без съгласието на шефа, 
ако го уведоми писмено 14 дни предварително. Работодателят също може да пусне служителите си в принудителен отпуск, 
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ако има извънредни производствени обстоятелства, които се задържат повече от пет дни, например при липса на поръчки 
за предприятието. 
ПРОВЕРКИ  
5800 нарушения на правилата за отпуските са хванали инспекторите по труда от началото на годината досега и са написали 
74 акта. Нарушенията са за неизплащане на отпуските, за липсата на графици и неползването на почивките и др. За 
сравнение - през цялата минала година инспекцията по труда е констатирала 11 583 подобни нарушения, за което са 
написани само 147 акта. Това става ясно от справка на институцията, изготвена за "Сега". 
 
√ Контролът върху търговията с горива на едро тихомълком бе облекчен 
Земеделските стопани обаче са задължени да свържат с НАП всеки резервоар над 1000 литра 
На фона на шумно рекламирана битка на НАП и митниците за изваждане на светло на търговията с горива правителството 
тихомълком е облекчило контрола върху част от средствата за измерване на горивата в данъчните складове. 
Икономическото министерство е приело отправено преди 2 години искане от газовата и петролна асоциация нивомерните 
измервателни системи в данъчните складове, които отчитат количеството горива в резервоарите, да не подлежат на 
метрологичен контрол. 
Така техническите изисквания към нивомерните системи при горивата в момента важат само за малките търговски обекти 
и ведомствените бензиностанции, но не и за лицензираните складове за продажба на едро. Промяната в наредбата за 
метрологичен контрол е приета от Министерския съвет по предложение на икономическото министерство въпреки 
несъгласието на митниците, твърдят източници на "Сега". 
Съгласно закона всички измервания, свързани със събирането на държавни вземания, подлежат на метрологичен контрол 
с цел да се гарантира тяхната надеждност. Спазването на изискванията към средствата за измерване на наличните 
количества горива е изрично условие за получаване на лиценз за данъчен склад за съхранение на акцизни стоки. Съответно 
представители на органите за метрологичен надзор участват заедно с агенция "Митници" в съвместни проверки за 
спазване на изискванията. 
В края на март с един-единствен текст в наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен надзор, 
Министерският съвет е допуснал изключение от правилото за контрол върху част от средствата за измерване в данъчните 
складове. По предложение на икономическото министерство е прието, че нивомерните измервателни системи в 
данъчните складове няма да се проверяват и контролират. Така, докато за обектите за търговия с горива на дребно има 
серия от изисквания - към вида на резервоарите, начина за извършване на температурни измервания, използваните 
електронни нивомери и др., търговците на едро са освободени от тях. 
Проверка на "Сега" показа, че Българският институт по метрология не е предлагал подобно изключение. При първоначално 
лансираните за обществено обсъждане промени в наредбата подобно изключение също няма, то не е предлагано от 
института и на по-късен етап, твърдят източници. Преди броени дни институтът е предложил нова редакция на наредбата 
заради промени в европейски директиви, но и в нея не фигурира действащото в момента изключение за данъчните 
складове за горива. Агенция "Митници" също е възразила на изключението при съгласуването на окончателно 
подготвените текстове, но забележките не са били взети под внимание, научи "Сега". 
За икономическото министерство обаче проблем с изключението няма. От там считат, че въвеждането на контрол върху 
нивомерните системи ще натовари данъчните складове и никой нямал полза от това. "Към момента данъчните складове 
са оборудвани с измервателни системи на входа и на изхода (разходомери), които са част от автоматизираните системи за 
отчетност, позволяващи извършването в реално време на контрол на горивата. Тези измервателни системи подлежат на 
метрологичен контрол. Нивомерните измервателни системи ще се явят като допълнителна система между входа и изхода 
и ще дублират системата за автоматичен контрол", изтъкват от икономическото министерство. Тези мотиви повтарят почти 
напълно изложените възражения от газовата и петролна асоциация през 2013 г., изразени в писмо до тогавашния финансов 
министър Симеон Дянков. В позицията от асоциацията изтъкват, че няма нужда от допълнителен контрол заради вече 
наличното отчитане на данни на входа и изхода. Бизнесът в прав текст признава, че ползваните нивомерни системи от 
някои фирми са с по-нисък клас и ако изискванията се въведат, фирмите ще трябва да ги сменят. Бизнесът се е усъмнил и 
в капацитета на Института по метрология да извърши съответния контрол. 
СЪПРОТИВА 
Изключението за данъчните складове за гориво идва на фона на остри протести от страна на земеделския сектор срещу 
въвеждането на нивомерни измервателни системи във ведомствените бензиностанции. Собствениците на резервоари с 
вместимост над 1000 литра са длъжни да монтират нивомерни измервателни системи и да предават дистанционно данни 
на НАП за наличните количества горива, като тези системи подлежат на метрологичен контрол. Земеделците се заканиха 
да блокират с машините си бензиностанции заради въведените за тях ограничения. Това ще стане показно на 24 юли, 
петък. 
 
√ Над 800 фирми искат европари за машини 
Първата отворена мярка по новата европрограма за бизнеса "Иновации и конкурентоспособност" тръгна с летящ старт. По 
"Подобряване на производствения капацитет", по която фирмите могат да си купуват големи машини, са подадени над 
800 проекта, показва справка на Управляващия орган (УО). Първият краен срок по нея приключи на 8 юли. До края на 
годината ще бъдат отворени още няколко "прозореца" за кандидатстване. Мярката е наследник на най-атрактивното 
направление от миналия програмен период - технологична модернизация. 
Оценката на подадените проекти ще започне от днес, а при нужда чиновниците ще си говорят с фирмите онлайн. 
Подписването на първите договори с одобрените кандидати ще започне през декември. 
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Новата схема за покупка на машини е с бюджет от 293.3 млн. лв. за целия нов програмен период 2014 - 2020 година. Тя е 
насочена към малките, микро- и средните предприятия. Таванът за парите, които могат да получат средните предприятия, 
е един милион лева. 
Схемата за покупка на машини бе любима на бизнеса, но претърпя истински провал в края на миналия програмен период. 
Заради серия нарушения, сред които и конфликт на интереси, УО отмени последната процедура за 97 млн. лева. По нея 
вече бяха класирани около 100 фирми, които така и не успяха да подпишат договор, а парите бяха пренасочени към други 
схеми на програмата. "Така е предотвратен рискът за спиране на плащанията по програмата от страна на ЕК и забавяне 
одобрението на новата оперативна програма за бизнеса за периода 2014 - 2020 г.", обясни тогавашната шефка на УО Ели 
Милушева. Няколко дни по-късно заради скандала тя подаде оставка. 
БЕЗ ПРОМЯНА 
Кандидатстването остава непроменено и се състои в попълването на онлайн формуляр. Той ще се подава в електронната 
система ИСУН 2020, без да е нужно кандидатите да имат електронен подпис. Всички останали документи се подават на 
хартия в УО. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Трезори дават заеми със 777 млн. евро от ЕС 
Посредниците ще оценяват кандидатстващите проекти 
Банки ще дават евтини кредити със 777 млн. евро от фондовете на ЕС. Става въпрос за пари от новите оперативни програми, 
които няма да се дават безвъзмездно на бизнеса, а с тях ще се кредитират печеливши проекти. Специален Фонд на 
фондовете ще управлява централизирано финансовите инструменти по новите оперативни програми. Тази структурата ще 
се управлява от едноличното държавно дружество "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД, което 
беше създадено на последното заседание на Министерски съвет. Министърът на финансите Владислав Горанов ще 
упражнява правата на държавата в дружеството. Новото дружество ще сключи договори с управляващите органи на 
оперативните програми и ще определи финансови посредници, които ще управляват портфейлите. Тези посредници ще 
трябва да оценяват проектите, които кандидатстват за финансиране. Най-вероятно това ще са банки, тъй като те имат 
капацитет да преценят дали инвестицията в даден проект е печеливша и с реализацията му могат да се върнат взетите на 
заем пари. 
Около 777 млн. евро е общият ресурс, който се очаква да бъде управляван за целия програмен период от Фонда на 
фондовете. От тези средства 253,8 млн. евро са по ОП "Региони в растеж", 20 млн. лв. са по ОП "Развитие на човешките 
ресурси", 355 млн. евро са по ОП "Иновации и конкурентоспособност", а 148,4 млн. евро са по ОП "Околна среда". 
Мегафондът ще поеме под една шапка управлението на средствата за финансов инженеринг от оперативните програми, 
които не се предоставят безвъзмездно на бизнеса, а се дават под формата на различни финансови инструменти - оборотни 
кредити, гаранции, финансиране на проекти и т.н. След като даден проект се реализира и парите бъдат върнати, с тях ще 
се кредитира друг проект. 
Обемът на заемите за различни направления 
1. ОП "Региони в растеж" 
- 146,5 млн. евро за градско развитие 
- 63,6 млн. евро за туризъм 
- 43,7 млн. евро за енергийна ефективност 
2. ОП "Иновации и конкурентоспособност" 
- 30 млн. евро за Фонд за технологичен трансфер 
- 30 млн. евро за гаранции за покриване на загуби по портфейли от заеми* 
- 55 млн. евро за Фонд за начално инвестиране 
- 25 млн. евро за Фонд за рисков капитал 
- 40 млн. евро за Фонд за съфинансиране 
- 120 млн. евро за гаранции за покриване на загуби по портфейли от заеми* 
- 15 млн. евро за микрофинансиране чрез споделяне на риска 
- 40 млн. евро за гаранции за покриване на загуби по портфейли от заеми* 
* Ще има три типа портфейли, които ще се гарантират 
3. ОП "Околна среда" 
- 26,8 млн. евро за сектор "Отпадъци" 
- 121,6 млн. евро за сектор "Води" 
4. ОП "Развитие на човешките ресурси" 
- 10 млн. евро за инструмент за микрогарантиране 
- 5 млн. евро за инструмент за микрофинансиране на физически лица 
- 5 млн. евро за инструмент за бизнес микрофинансиране 
 
√ Оланд иска правителство на еврозоната 
След гръцката криза френският президент настоява за бюджет и парламент на страните с обща валута 
След драматичните събития от миналата седмица, когато Гърция бе на път да излезе от еврозоната, френският президент 
Франсоа Оланд призова страните с обща валута да имат свое правителство, парламент и бюджет. В програмна статия във 
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вестник "Журнал дьо диманш" той обяви, че Франция е готова да поеме инициативата и да се присъедини към авангарда 
на икономическата и политическата консолидация на еврото. 
"Тази седмица зоната на еврото съумя да потвърди единството си чрез Гърция и до голяма степен това се дължи на 
качеството на френско-германските отношения. Европейския дух взе връх", заяви президентът. Той обаче смята, че 
страните от ЕС не трябва да реагират при проблеми само в пожарен порядък. В тази връзка президентът се изказа за 
връщане към идеите на известния френски политик Жак Делор, който оглавяваше ЕК през 1985-1995 година и бе един от 
архитектите на съвременна европейска конституция, включително на валутния евросъюз. "Повече не може да тъпчем на 
едно място. Аз предложих да се върнем към идеята на Жак Делор за правителство на еврозоната и към това да се добавят 
собствен бюджет, а също парламент, за да се осигури демократичен контрол", пише Оланд. Той е убеден, че такива мерки 
ще позволят на Европа да преодолее сегашната системна криза и да придобие нова привлекателност сред другите народи. 
В отговор на статията Жак Делор отбеляза, че смята за необходимо пълно преразглеждане на съществуващия 
икономически модел, който според него "не е годен вече за управление". "Не може така да се продължава. Необходимо 
е да се заложат нови основи на икономическия и валутен съюз. В сегашната ситуацията ние успяхме да избегнем най-
лошото, но Европа престана да бъде морален ориентир", коментира Делор. 
Меркел склонна на облекчаване на гръцкия дълг 
Германският канцлер Ангела Меркел отново изключи вероятността за опрощаване на гръцкия дълг, намеквайки обаче, че 
Германия е готова да прояви гъвкавост при изплащането на дължимите суми, предадоха Ройтерс. "Класическа подстрижка 
на 30-40 процента от дълга е невъзможна в един валутен съюз", каза Меркел в предаване на телевизия А Ер Де, което се 
очакваше да бъде излъчено вчера. На Гърция по-рано бяха предоставени по-благоприятни лихви, удължаване на срокове 
и други облекчения и "отново можем да говорим за нещо такова", допълни Меркел. Подобни мерки обаче могат да бъдат 
обсъждани едва след успешното разработване на детайлите по спасителната програма за Гърция, заяви тя. 
Междувременно вицеканцлерът Зигмар Габриел разкритикува финансовия министър Волфганг Шойбле, който публично 
говори за излизане на Гърция от еврозоната. Пред телевизия ZDF Габриел подчерта, че не e разумно да се представя 
въпросът за излизането на Гърция от еврозоната като предложение на Германия. В същото време обаче проучване показа, 
че почти половината германци са против оставането на Гърция в еврозоната. 56% от запитаните са заявили, че считат плана 
за споразумение с Гърция за лош, а над една пета го намират за "много лош". 
Банките в Гърция отварят днес, бизнесът буксува 
Банките в Гърция, които са затворени от три седмици, ще бъдат отворени от днес. Ограниченията за теглене на пари леко 
ще бъдат смекчени, като вложителите ще могат да теглят до 420 евро на седмица, ако тази сума не е била теглена в рамките 
на предишната седмица. Запазва се обаче валидният досега лимит от 60 евро на ден, съобщават местни медии. В същото 
време обаче дълговата криза удари различни сектори на икономиката. 
Гръцките издатели са отчаяни, тъй като пазарът на книги се е свил, а издателските услуги са паднали главоломно, пише в. 
"Вима". От Съюза на гръцките книгоиздатели алармират, че книжарниците в момента са намалили оборота си и този спад 
започва от 50 на сто, а в някои случаи достига и до 80 на сто. Много издателства са пуснали работещите в принудителен 
отпуск. Кризата засегна и погребалните агенции, които се мъчат да се справят с банковите рестрикции, които ограничават 
тегленето на пари в брой до 60 евро на ден, а дори най-скромната погребална служба в Гърция струва над 15 пъти повече. 
"За да започнем една погребална церемония, ни трябват 800-1000 евро, но хората ни дават 50, 70 или дори 20 евро и ни 
казват, че това е всичко, което имат", коментират от бранша. 
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√ Финансовото министерство не обмисля промяна на лихвата за забава 
Не е необходимо нито намаление на размера, нито диференциация на лихвата за физическите лица и за търговците 
Министерството на финансите не обмисля нито промяна на размера на лихвата по забава, нито различни ставки за 
физически лица и търговци. Това коментира от парламентарната трибуна финансовият министър Владислав Горанов в 
отговор на въпрос на депутати от Реформаторския блок. 
В момента лихвата за забава у нас е основният лихвен процент плюс 10 процентни пункта и от финансовото министерство 
не виждат причина това да се промени, особено на фона на едни от най-високите дялове на сивата икономика у нас спрямо 
останалите държави в ЕС и високият процент на междуфирмената задлъжнялост. 
Горанов посочи, че европейското законодателство предвижда минимален размер на тази лихва в размер на основния 
лихвен процент (ОЛП) в съответната страна плюс най-малко 8 процентни пункта. 
Депутатите Вили Лилков и Петър Славов обаче посочиха, че размерът на лихвата за забава у нас има тежък санкциониращ 
характер. Това засяга сериозно случаите, при които се водят съдебни дела, продължаващи понякога години. 
Намаляването на лихвата обаче не премахва стимулите да стоиш в забава на плащанията, обясни от своя страна 
финансовият министър. 
От Реформаторския блок настояват още и за диференциране на размера, що се отнася до забавата на плащанията между  
търговци и между физически лица. В редица страни от ЕС има различен размер на лихвата. В Австрия например тя е ОЛП 
плюс 4 процентни пункта, а в Германия – ОЛП плюс 5 процентни пункта. 
 
√ България подкрепи отпускането на мостовия заем за Гърция 
Страната ни няма да има финансови задължения, дори и южната ни съседка да не изплати средствата 
България ще подкрепи отпускането на мостови заем за Гърция, стана ясно от думите на премиера Бойко Борисов и 
финансовия министър Владислав Горанов от парламентарната трибуна. 
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Страната ни е поставила редица изисквания пред Брюксел, за да подкрепи искането за заем и е получила абсолютни 
гаранции, че няма да търпим финансови загуби и няма да извадим от собствения си бюджет пари за спасяването на Гърция, 
посочи премиерът Бойко Борисов. 
Той уточни, че участваме като гарант в механизъм и ако не бъдат изпълнени условията по заема от страна на Атина, 
страните от еврозоната са поели ангажимент средствата, които страната ни трябва да плати като гарант, да бъдат изцяло и 
своевременно компенсирани. Това е било вписано в писмо от страните от еврозоната, което премиерът прочете пред 
депутатите. 
Всъщност средствата от кохезионните фондове за Гърция ще бъдат използвани, за да се компенсират направените разходи, 
допълни още Борисов. 
„Нашето „не“ се чу много ясно в ЕС“, коментира още премиерът и допълни, че страхът на всички е голям, защото още не e 
ясно дали Гърция ще изпълни новите условия, които поставиха кредиторите. 
Борисов обаче беше категоричен, че има пряка заплаха за България, ако анархията в южната ни съседка не бъде овладяна. 
Финансовият министър Владислав Горанов допълни, че с мостовото финансиране Атина ще получи 7,16 млрд. евро, с които 
Гърция ще покрие задълженията си към Международния валутен фонд и Европейската централна банка. Гарант по заема 
е всъщност бюджетът на Европейския съюз и гаранциите ще бъдат активирани при дефолт на Гърция и неизпълнение на 
условията по този заем. 
Това финансиране ще бъде в подкрепа на Гърция до подписването на третия спасителен пакет за Атина, който ще отиде за 
подкрепа на банковия сектор и икономиката. 
Три държави бяха против използването на мостовия заем – България, Великобритания и Чехия, припомни Владислав 
Горанов. Той обясни, че Брюксел е обещал, че такова финансиране за страна от еврозоната се използва за последен път, 
без да бъде предварително съгласувано със страните извън валутния съюз. 
В емоционално обръщение към депутатите Бойко Борисов беше категоричен, че „популизмът в Гърция се е провалил“ и 
Ципрас е приел по-тежки условия от предходното правителство на Самарас. „Гърците да се извинят за обидите, които 
отправиха към нас в своите популистки твърдения“, каза още Борисов.  
Той призна, че много правила са били нарушени - и от страна на Гърция, и от страна на европейските институции. 
Премиерът обаче посочи, че няма да бъде европейско да не подкрепим изпаднала в криза съседна страна и България да 
е "гробокопачът" на Гърция. 
 


