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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
 
Информационна агенция Фокус 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Едномесечният срок не е достатъчен като време, за да се предприемат всички  отлагани с 
десетилетия мерки в сектор "Енергетика" 
София.  Едномесечният срок не е достатъчен като време, за да се предприемат всички отлагани с десетилетия мерки в 
сектор "Енергетика".Това каза за Агенция „Фокус”  председателят на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния 
капитал в България (АИКБ) Васил Велев. „С протеста ни ние искаме да дадем опора и сила за провежданите от 
правителството реформи. Този протест е срещу електроенергийната мафия”, посочи той. „Едномесечният срок за нас 
като предприемачи и като мениджъри не ни изглежда достатъчен като време, за да се предприемат всички отлагани с 
десетилетия мерки. Именно, за да се ускорят реформите, ние днес призоваваме всички наши колеги, независимо в коя 
работодателска колегия членуват и дали изобщо членуват в някоя от тях, да бъдат солидарни”, заяви Велев. Той призова 
всички фирми да спрат работа точно в 11 часа да и излязат пред порталите, цеховете и сградите, да направят снимки, 
които след това да качат във Фейсбук. „Ако ако не бъдем солидарни и активни, ако не се извършват реформи в 
енергетиката цените на електрическа енергия ще продължават да растат и ние и нашите работници ще продължаваме да 
плащаме все по-скъпа сметка за това”, каза още Васил Велев. 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Ако енергийните компании не започнат да оптимизират разходите си, някои от тях няма да 
оцелеят 
София. Ако енергийните компании не започнат да оптимизират разходите си, някои от тях няма да оцелеят. Това каза 
председателят на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев след 
четири часова среща със синдикати, работодатели и представители на държавните енергийни дружества, на която бяха 
обсъдени възможностите за благоприятно за всички решение относно цените на електронергия, предаде репортер на 
Агенция „Фокус”. „След срещата стана ясно за нас работодателите, че останахме със синдикатите на позициите, на които 
си бяхме, защото за нас има възможност за намаляване на административните разходи с 10%, или 1 460 000 лева. Тоест в 
тях се включват и разходите за персонал”, посочи Велев. Той заяви, че данните за размера на възнагражденията в 
енергийния сектор, за които се твърди, че не са високи, всъщност показват, че те са два и половина пъти над средните на 
работещите в преработващата индустрия. „Продължаваме да смятаме, че може да се оптимизира числеността на 
персонала, не като се съкращават хора, а като не се назначават нови”, добави Велев. По думите му това е добре за 
самите компании. „След като ще се стремим към енергийна борса и свободен пазар в това си състояние някои от тях 
няма да оцелеят. Ако от сега не започнат да оптимизират разходите си и да повишат производителността си, ще ги 
изхвърли пазарът и ще фалират”, коментира Велев. „ За нас оптимизиране на разходите безспорно е необходимо. Това  
не лесно. Смятаме, че трябва да има воля”, каза още той. 
 
√ Зам. - министър Жечо Станков: 46 мегавата е отклонението от спирането на мощностите от днешния протест, според 
данни на ЕСО 
София. 46 мегавата е отклонението от спирането на мощностите от днешния протест, според данни на ЕСО. Това каза 
зам.-министърът на енергетиката Жечо Станков след четири часова среща със синдикати, работодатели и представители 
на държавните енергийни дружества, на която бяха обсъдени възможностите за благоприятно за всички решение 
относно цените на електронергия, предаде репортер на Агенция „Фокус”. Председателят на АИКБ Васил Велев заяви, че 
мащабите на протеста са впечатляващи. „Който се прави, че не ги вижда си заравя главата в пясъка”, добави той. „Дали 
ще продължи протестът зависи много как се развива реформата. Индустрията вижда резерви и възможности цената на 
тока, не само да не се увеличава, а за енергоинтензивните индустрии да се намали”, коментира Велев. По думите му 
хората са показали, че няма да приемат това увеличение и това, че повече не може да се продължава по този начин.  
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√ Васил Велев, АИКБ: Не е изключено протестите ни да продължат и през следващата седмица 
София. Не е изключено протестите ни да продължат и през следващата седмица. Това каза за Агенция „Фокус”  
председателят на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. „Както 
обявихме нашият протест е в подкрепа на предприеманите от правителството реформи. Виждаме, че има една огромна 
съпротива и ни се говорят такива нелепости като това, че съкращавайки разходите в енергийните дружества, няма да се 
постигне намаление на цените. Ние като здравомислещи хора не можем да приемем такава нелепица.”, коментира той. 
Васил Велев уточни, че за момента четирите работодателски организации нямат дата за нов протест. „Предстоят срещи в 
началото на седмицата, от които ще произтече решението за това”, посочи той. „Ние трябва да дадем опора за 
реформите, защото ако те не се извършат, ще бъдат накърнени интересите на хиляди заети в индустрията”, заяви още 
Велев. 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Над 1100 фирми в 50 града се включиха в протеста на бизнеса заради скъпия ток 
От 11 до 12.00 часа днес в Стара Загора и Казанлък се проведоха масови шествия с участието на работодатели и 
работници, съобщиха от Българската стопанска камара на своя сайт. Протестират предприятия от всички сектори на 
икономиката. 
Преобладаващата част от фирмите изразиха протеста си с поставяне на ленти, стикери, плакати с лозунги. На много места 
бяха изключени ефективно производствените мощности, а където производственият процес не го позволява - бяха 
намалени до възможен минимум. Протестите се изразяваха в излизане пред заводски сгради и портали, а в град Смолян 
- чрез протест и пред сградата на областна администрация. 
Четирите работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ напомнят, че протестите са ясен глас за реформи в 
енергийния сектор. Чрез ефективния си протест бизнесът изразява изразява подкрепата си управляващите да работят в 
тази посока. 
Работодателите изключиха от повече от 150 мегавата мощност от енергийната система на страната по време на днешния 
си протест 
Протестът на работодателите срещу злоупотребите в енергетиката и в подкрепа на реформите в сектора в цифри: 
-над 1100 фирми 
-над 160 000 ръководители, работници и служители 
-над 50 населени места над 150 МВт мощност с готовност за спиране при  
-над 640 МВт инсталирана мощност 
 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Бизнесът скочи на системния оператор  
Четирите работодателски организации изпратиха остро писмо до изпълнителния директор на Електроенергиен системен 
оператор ЕАД (ЕСО) Иван Йотов. В него КРИБ, БСК, АИКБ и БТПП се противопоставят на думите на Йотов, че консумацията 
на ток в деня на протеста им е намаляла само с 40-50 мегавата. "На 26 юни 2015 г. станахме свидетели на 
безпрецедентен по мащаб и начин на провеждане протест срещу злоупотребите и кражбите в системата на енергетиката, 
срещу неефективното управление и некадърността в отрасъла, срещу узаконения грабеж от страна на привилегировани 
производители и търговци на електроенергия. Реално протестът се подкрепя от повече от 237 000 работници и 
служители от над 1600 предприятия, повечето от които подкрепиха протеста символично. Въпреки това по време на 
протеста се стигна до сваляне на товар от електроенергийната мрежа с около 150 мегавата. Този добронамерен подход 
обаче се интерпретира от ЕСО недобросъвестно, като ръководството му заяви, че не е било усетено спадане в 
електропотреблението. Протестът на промишлените предприятия е мирен, но изключително мощен и всяко 
подценяване на възникналата ситуация граничи с престъпление", пишат работодателите. В заключение протестиращите 
предприятия от българската индустрия запазват готовността си за следващи по-радикални действия, които ще бъдат 
предприети, ако не се вземат реални мерки срещу драстичното повишаване на цената на тока за промишлеността и при 
отказ от реформи. 
 
Dir.bg 
 
√ 1250 фирми спряха работа за час срещу поскъпването на тока  
Повече от 1000 големи компании спряха производство за около час преди обед в знак на протест срещу плановете за 13 
до 20% увеличение на цената на тока.  
Ефективен протест срещу повишаването на цената на тока е имало днес в 76 населени места в страната, съобщи БТА, като 
се позова на работодателски организации.  
Протестът е обхванал над 170 000 мениджъри, работници и служители от повече от 1250 предприятия.  
Масовият протест се изразявал в спиране на работа за един час и организиране на протести пред порталите на 
предприятията.  
Много работници и служители са протестирали символично във фирми с непрекъснато производство, където спирането 
на електрозахранването би могло да доведе до тежки аварии или до непоправими щети на оборудването.  



3 

 

 

 "Активността по време на едночасовият протест на бизнеса днес беше много голяма", каза за "Фокус" Кирил Домусчиев, 
председател на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). 
„Участваха много по-голям брой фирми, отколкото имахме като предварителна информация”, добави той.  
„Надявам се, че бизнесът и битовият потребител ще победят в тези дискусии и ще се стигне до решения, които да са 
добри за обществото, а не за определените монополи”, заяви Домусчиев. 
"С протеста ни ние искаме да дадем опора и сила за провежданите от правителството реформи. Този протест е срещу 
електроенергийната мафия", каза председателят на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в 
България (АИКБ) Васил Велев 
В Стара Загора и в Казанлък имало многочислени протестни шествия, а в Смолян - протест пред сградата на областната 
управа.  
Над 2 хиляди работници от индустриалния сектор в Стара Загора се включиха в протестно шествие, организирано от 
техните работодатели, предаде БНР.  
Протестиращите издигнаха множество плакати, като най-големият гласи: "Внимание! Увеличението на тока - опасно за 
живота в България".  
Според Румен Радев, икономически директор на Холдинг "Загора", предлаганото увеличение на тока за промишлеността, 
само за техния холдинг, ще доведе до още 1 млн. лева разходи за електроенергия, което е непосилно.  
В Бургас към националния едночасов протест се присъединиха две предприятия – Акционерното дружество "Спартак" и 
"Български морски флот "Порт Бургас".  
30-процентни съкращения ще трябва да бъдат извършени в завод "Спартак", ако се повиши цената на тока за 
индустрията, казаха от ръководството на предприятието.  
Протестът ще продължи, заяви председателят на Българската стопанска камара Божидар Данев. 
 "Следващия път ще спрем за два часа, в много голям брой предприятия, докато не се изпълнят нашите искания. Не може 
една страна, която е малка страна България, с една скромна икономика, с една скромна индустрия, да плаща по-висока 
цена на електроенергията, отколкото другите европейски страни", коментира по БНР Божидар Данев, председател на 
Българската стопанска камара.  
От бизнеса пресметнаха, че в резултат на повишаването на цените за индустрията чрез добавката "задължение към 
обществото" с повече от 100% се запълва една дупка в НЕК от 280 милиона. В същото време разчетите показват загуба за 
бюджета от минимум 650 милиона. Негативният ефект ще надхвърли над два пъти позитивния ефект от това запълване 
на тази дупка в НЕК, каза Камен Колев от БСК. 
Според финансовия министър Владислав Горанов обаче, увеличението на цената на тока е неизбежно при дефицит в НЕК 
от 3 милиарда и 700 млн. лева.  
"Колкото и да влагаме непопулярните мерки, горчивият хап ще трябва да бъде преглътнат, в противен случай рискуваме 
да обезценим и малкото останали, качествени, държавни активи и то до степен, до която да декапитализираме, в случая, 
НЕК, без това да бъде осъзнато дори от обществото", заяви Горанов, цитиран от БНР. 
 
inews.bg 
 
√ Без успех в разговорите за тока – цената няма да падне 
Само с около 26 млн. лв. могат да бъдат намалени разходите на БЕХ 
Само с около 26 млн. лв. могат да бъдат намалени разходите за административни услуги на Българския енергиен холдинг 
/БЕХ/. Този скромен резултат беше постигнат след почти 4-часови разговори на министъра на енергетиката Теменужка 
Петкова с работодатели и синдикати. 
Точно от държавните фирми обаче се очакваше да дойдат големите икономии, които да позволят снижаване на цената 
на електроенергията за бизнеса. Каза го в четвъртък председателят на парламентарната комисия по енергетика Делян 
Добрев. Той специално подчерта, че финансовият ефект от трите законови промени, с които са намаляват плащанията 
към ВЕИ инсталациите и се начислява такса "задължение към обществото" на тока за износ, ще бъде минимален - в 
рамките на няколко милиона / 2-4 милиона лева/. И заяви, че големите очаквания за значително намаление на 
разходите и стопяване на дефицита в НЕК са към държавните енергийни фирми, където има резерви. 
Председателят на КЕВР Иван Иванов пък категорично обяви, че регулаторната комисия може да коригира ценовото си 
решение само при наличието на нови обстоятелства, т.е. ако се намерят значителни резерви за съкращаването на 
разходите в сектора, основно в производството на "зелена енергия" и във фирмите, чиито собственик е държавата. Това 
е логично, тъй като при всички останали играчи на пазара на ел. енергия разходите са изпилени почти до кокал, 
коментират експерти. 
На този фон незначителното намаление на разходите, което са договорили днес енергийното министерство, 
работодателите и синдикатите, прави каузата за сваляне на цената на тока направо безнадеждна. Защото срещу 
откритите резерви от около 30 млн. лв. годишно стоят над 300 млн. лв. очакван годишен дефицит на държавната 
електрокомпания, който трябва да бъде стопен. 
На срещата при енергийния министър позициите на работодатели и синдикати за пореден път се разминаха. 
Синдикатите са против съкращаването на персонал, докато работодателите твърдят, че възможности за това има. 
 Всички подкрепят намаляването на разходите в държавната енергетика, коментира от своя страна министър Теменужка 
Петкова. "Не става въпрос за съкращаване на хора и намаляване на разходи за персонал. Става въпрос за съкращаване на 
външни услуги договори, за абонаменти и консултантски услуги", обясни Теменужка Петкова. По думите й намаляване на 
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административните разходи ще бъде направено от перото за външни услуги, които са в размер от 257 млн. лв. При 
съкращаване на 10 процента става ясно, че съкращението на разходите ще е около 26 млн. лв. 
Средната брутна заплата в сектора е 1919 лв., а най-високата, която е на главните инженери на 5 и 6 блок в АЕЦ 
"Козлодуй", е 3630 лв., каза Петкова. 
"За нас работодателите стана ясно, че останахме със синдикатите на позициите, на които си бяхме, защото за нас има 
възможност за намаляване на разходите с 10%", каза председателят на АИКБ Васил Велев. По думите му разходите в 
енергетиката са три пъти по-високи от тези в преработващата индустрия. 
Междувременно днешният протест на работодателите предизвика противоречиви данни за товара по 
електропреносната мрежа. Спадът на товара по мрежата по данни на ЕСО е бил 46 МВт по времето на протеста. В този 
един час това е било отклонение. От 4022 на 3966 МВт, обясни зам.-министъра Жечо Станков.Председателят на АИКБ 
Васил Велев заяви, че протест е имало в 76 града в страната. 
 
Вестник Сега 
 
√ Бизнесът е готов за по-радикални протести заради скъпия ток 
Енергийният министър обеща плахи съкращения на разходите от консултантски услуги, но това няма да е 
достатъчно, за да няма увеличение на цените на електроенергията 
Близо 10 000 работници преминаха по улиците на Стара Загора и Казанлък в знак на протест срещу скъпия ток за бизнеса 
и липсата на реформи в сектора.  
Бизнесът няма да отстъпи и е готов за още по-радикални действия, ако токът все пак поскъпне и кабинетът се откаже от 
спешните реформи в сектора. Това заявиха четирите работодателски организации - БСК, АИКБ, БТПП и КРИБ. Вчера 
стотици фирми спряха работа за 1 час - между 11 и 12 ч., в "деня на траур" за българската енергетика. Комисията за 
енергийно и водно регулиране отложи решението си за идната седмица, а енергийният министър Теменужка Петкова 
свика спешна среща с работодатели, синдикати и държавните енергийни предприятия. 
Данните показват, че протест е имало в 76 населени места в страната. В него са се включили повече от 170 000 
мениджъри, работници и служители от над 1250 предприятия. Реално протестът се подкрепя от повече от 237 000 
работници и служители от други над 1600 предприятия, тъй като има фирми с непрекъснато производство, където 
спирането на тока може да доведе до тежки аварии или до непоправими щети на машините. Това са предприятия в 
стъкларската, керамичната, химическата промишленост, както и в металургията. Сред най-активните срещу цените на 
тока са били фирми от Стара Загора, Смолян, Казанлък, традиционно смятани от бизнеса за "енергийното сърце" на 
България. 
Дали протестите ще продължат, ще стане ясно в началото на идната седмица, когато работодателите ще се съберат и ще 
решат какви ще бъдат следващите им действия. Това съобщи пред в. "Сега" зам.-председателят на БСК Камен Колев. "Да, 
планирани са стъпки от правителството, но те не са гаранция, че ще се решат проблемите в сектора", обясни той. 
"Ако не срещнем разбиране и победи лобито на монополите, крадците и разбойниците в държавата, протестите няма да 
са само за един час", каза пред "Фокус" Кирил Домусчиев, председател на Конфедерацията на работодателите и 
индустриалците в България.  
Премиерът Бойко Борисов заяви, че не вижда основание за протестите. "Самите работодателски организации бяха при 
мен, видяха моите аргументи, както и че правим всичко необходимо, за да изчистим енергийната система от това, което 
е в повече - харчове, течове, и съответно да направим така, че да не се вдига цената не само за потребителите, а и за 
самата индустрия - да не намалим нейната конкурентоспособност", каза той, цитиран от агенция "Фокус". 
След 4-часовата среща при енергийния министър обаче стана ясно, че различията остават. Министър Петкова обяви, че 
икономии в сектора могат да се постигнат от оптимизирането на т.нар. външни услуги за дружествата, като консултантски 
услуги, договори за ремонт и др. От тях можело да се спестят 257 млн. лв. Тя обаче бе категорична, че няма да се 
съкращава персонал, както настояват синдикатите. "Намаляването на НЕК, ЕСО и всички държавни дружества с 10% няма 
да повлияе върху регулирания пазар, който всички ние като потребители плащаме. Ще повлияе частично и много бегло 
върху разходите на тези централи да инвестират и да направят собственото си развитие по-гарантирано", коментира 
председателят на КНСБ Пламен Димитров. 
Бизнесът обаче не е съгласен. "Има възможност за намаляване на административните разходи с 10%, или 1 460 000 лева. 
Данните за размера на възнагражденията в енергийния сектор, за които се твърди, че не са високи, всъщност показват, 
че те са два и половина пъти над средните на работещите в преработващата индустрия. Продължаваме да смятаме, че 
може да се оптимизира числеността на персонала не като се съкращават хора, а като не се назначават нови", коментира 
обаче Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал. "Рушветът, за да те вземат на работа в държавната ТЕЦ 
"Марица-изток" 2, е 10 000 лв. Заплатата там е близо 4000 лв. Как няма да си ги избиеш?!", каза Домусчиев пред Нова тв. 
Министър Петкова съобщи, че средната заплата в енергийните дружества е 1919 лв., а максималната - 3630 лв.  
Според Кирил Домусчиев виновни за състоянието на сектора са "олигарските" при ВЕИ фирмите, заводските централи, 
липсата на реформи и корупцията. Според него има поне 20-ина депутати и в предишния, и в сегашния парламент, които 
са собственици на зелени централи. "Не е важно кои са тези хора, а защо ние плащаме тази енергия. Трябва да им 
дръпнем шалтера и да ходят да си търсят начин", заяви шефът на КРИБ. С решение на бившата ДКЕВР вече трета година 
не се присъединяват нови ВЕИ мощности, но НЕК продължава да изкупува тока от вече действащите по преференциални 
цени, от което трупа загуби. 
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Вестник Капитал Daily 
 
√ Свиването на разходите в държавните енергийни дружества ще е малко 
Протестът на индустрията премина без изключването на големи консуматори по данни на ЕСО  
Заявеното от правителството намаление от 10% на разходи на държавните енергийни дружества ще е скромно. То ще се 
ограничи само до външните разходи и ще е в рамките на едва 26 млн. лв. Това стана ясно след среща между министъра 
на енергетиката Теменужка Петкова, изпълнителния директор на "Български енергиен холдинг" (БЕХ) Жаклен Коен с 
представители на синдикалните и работодателските организации в петък, която продължи повече от четири часа. 
Петкова заяви, че не става въпрос за съкращаване на персонал и заплати, а само на външни разходи, които по данни на 
БЕХ са 257 млн. лв. 
Свиването на тези разходи беше обявено преди седмица като една от мерките, които правителството ще предприеме, за 
намирането на резерви в системата, които да позволят цената на електроенергията да поскъпне с по-малко от 
предвиденото за по-голям кръг предприятия. Това трябва да даде на енергийния регулатор и нужното основание да 
отложи решението за цената с месец. 
На различно мнение 
Според председателя на енергийната комисия в парламента Делян Добрев обаче в държавните дружества трябва да има 
по сериозни съкращения, чийто потенциал е стотици милиони. На същото мнение е и Васил Велев, председател на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), който беше на срещата в петък. "Възнагражденията в сектор 
енергетика са 2.5 пъти по-високи от преработвателната промишленост. Тези дружества няма да оцелеят на свободния 
пазар, ако не оптимизират разходите си", посочи той. Пламен Димитров, който е президент на КНСБ, обаче смята, че 10% 
съкращение на разходите няма да повлияят на цената на електроенергията. Той също така посочи, че премиерът Бойко 
Борисов е поел ангажимент да не се съкращават заплати. Това беше подчертано няколко пъти и от енергийния министър 
Теменужка Петкова.  
Идея за нов фонд 
Предложението на синдикатите, което според Димитров няма алтернатива, е за създаването на фонд, в който да се 
акумулират средства за плащането на "скъпата енергия" – от възобновяеми източници и високоефективното 
производство на топлофикациите, за да се разтовари НЕК. По думите на Димитров следващата седмица ще има среща в 
Министерство на финансите, на която да се обсъди как да се напълни този фонд. Той допълни, че се обсъжда 
въвеждането на данък. Теменужка Петкова обаче отказа да даде повече информация, тъй като разговорите били още на 
много начален етап. 
Създаването на подобен фонд обаче едва ли ще реши проблемите с финансовия дефицит в енергийната система. На 
практика това ще бъде само едно допълнително административно звено, за чието управление ще бъдат изхарчени 
допълнителни средства. За синдикатите обаче това изглежда по-добро решение от реалното съкращаване на разходите в 
държавните дружества, чийто персонал е значително раздут. Така например в ТЕЦ "Марица-изток 1" и ТЕЦ "Марица-
изток 3" работят общо  810 души, докато в държавната ТЕЦ "Марица-изток 2" работят над 2700 души, които за 2014 г. са 
стрували 109 млн. лв.   
Големият протест беше малък 
Минимално намаление на товара на електроенергийната система от 47 мегавата беше отчетено от Електроенергийният 
системен оператор (ЕСО) по време на протеста на индустрията, който се проведе в петък. Графиката на потреблението 
показва, че всъщност има по-висока консумация в часа на стачката в сравнение с периода след приключването й. Ако 
имаше масов протест, този показател трябваше да скочи след протеста, т.е. бунът не е бил масов. 
Първоначално беше заявено, че между 11 и 12 часа на 26 юни тежките производства ще спрат работа за един час заради 
планираното увеличение на електроенергията. От данните на ЕСО обаче се вижда, че това на практика не се е случило. В 
крайна сметка протестиращи бяха само служителите на някои предприятия, като според различни изказвания техният 
брой беше между 200 и 2000 души. Организаторите на протеста - КРИБ, АИКБ и БСК, дори обвиниха ЕСО, че манипулира 
данните, за да омаловажи ефекта от протеста. 
В петък министър-председателят Бойко Борисов коментира, че не вижда основание за протеста, макар дни по-рано да 
беше обявил, че го подкрепя. "Работодателските организации бяха при мен, чуха аргументите ми, че правим всичко 
необходимо да изчистим енергийната система от течове и повече харчове и да направим така, че да не се вдига цената 
за потребителите и индустрията", каза Борисов.  
 
 
Starozagorskinovini.com 
 
√ 100 старозагорски фирми спряха 40 мегавата мощности заради готвения скъп ток 
Хилядна маса народ - работодатели и работници окупираха в петък старозагорските булеварди. Старозагорският бизнес 
даде нагледен пример как се бранят интереси срещу недалновидна ценова политика в енергетиката 
"Ножът не е опрял до кокала, а го е подминал. Заблуждават ни с малки увеличения на тока от 2-3%, а всъщност става 
поскъпване от над 20 лева на мегават. Само за фирмите от "Холдинг Загора" то възлиза на 1 млн. лв. годишно", заяви на 
митинга в петък Румен Радев. Зам.-председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) участва в 
протестната проява срещу поскъпването на тока за промишлени абонати, организиран от национално представените 
работодателски организации. По данни на Олег Стоилов, директор на Търговско-промишлената палата, 100 
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старозагорски фирми са се включили в протеста на 26 юни, а спрените производствени мощности в Стара Загора бяха 40 
мегавата. 
Те възлизат на около една трета от всички спрени мощности в България от около 150 мегавата. 
По думите на Румен Радев, производителите у нас създават и изнасят продукция за 120 млн. лева всеки ден. Той уточни, 
че само за един петък предприятията изнасят стока за 300 млн. лева, а за два експортът им е горе-долу колкото на 
"енергийната мафия" за цяла година. Според Радев, приходите от износа на електроенергия са около 770 млн. лв. на 
година. 
Румен Радев се обяви срещу противопоставянето на битови абонати и бизнеса и подкрепи волята на българското 
правителство за реформа. 
"В енергийния сектор, където работят 21 000 души, средните заплати са от 3500 лева. При нас директорските заплати са 
толкова! В АЕЦ "Козлодуй" се плащат 2 млн. лева за поливане на градинки, а ние си мълчим", заяви Румен Радев.   
Той подчерта, че идеята на протеста е хората да видят, че производителите са тук и честно си изкарват хляба. Радев 
попита риторично дали синдикатите искат да запазят 2, 3 или 5 хил. неефективни работни места в енергетиката, или 
искат да унищожат 60 000 - 100 000 работни места в конкурентни индустрии. Зам.-председателят на АИКБ обяви, че 
повишението ще струва на бизнеса 80 млн. лева на година. 
Протестиращите поискаха вместо да поскъпва токът, да се направи реформа в енергийния сектор - според тях има 
резерви, възлизащи на 350-630 млн. лева. Друго искане е да се въведат норми за ефективност на разходите и човешките 
ресурси. Зам.-председателят на АИКБ се обяви за ясни критерии за производство на електричество и на тази база да се 
правят разплащания с електроцентралите. Според него парите излизат от джобовете на българските граждани и отиват в 
джобовете на собствениците на фотоволтаици, ветрогенератори, заводски централи, топлофикационни дружества, 
твърдящи, че имат високоефективно производство. 
Румен Радев се закани, че ако не бъдат изпълнени исканията на протестиращите в рамките на тази седмица, другия петък 
на протеста ще дойдат двойно и тройно повече хора. 
Инж. Славин Янакиев, изпълнителен директор на "Прогрес", посочи, че скокът на таксата "задължения към обществото" 
се равнява на 19% от сегашната цена на един мегават, струващ 109 лева. Янакиев посочи, че заради предвидените от 
КЕВР нови цени, само "Прогрес" ще трябва да плаща 600 000 лева отгоре на година. Той настоя правителството да 
изготви ясна програма с формулирани точки, при която да има крайни срокове за изпълнение на поставените задачи. 
"Добре е, че Стара Загора дава пример как организирано да протестираме, защитавайки справедливите си права. Това е 
най-големият протест на обединения бизнес в най-новата история на България", заяви Олег Стоилов. 
По информация на националните информационни агенции, в петъчния протест са се включили 237 000 работодатели и 
работници от частния сектор, като най-масовият протест е бил в енергийното сърце на България - Стара Загора. 
 
Вестник Дума 
 
√ Бизнесът предупреди, че може да продължи протестите  
Не е изключено протестите ни да продължат и през следващата седмица. Това коментира пред Агенция "Фокус" 
председателят на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. 
Той уточни, че за момента четирите работодателски организации нямат дата за нов протест. Предстоят срещи в началото 
на седмицата, от които ще произтече решението за това", посочи Велев. Той е категоричен, че отлагане на влизането в 
сила на новите цени, не е достатъчно да се реши проблемът в сектора. 
Предложили сме списък от мерки за подобряване на ефективността в енергетиката, по които в момента текат разговори, 
допълни Велев. Разбира се, най-сериозният резерв, който може да се извлече, представляват скъпите енергии. По 
думите му тези дружества, които произвеждат енергия от слънцето, трябва да излязат на свободния пазар, а не да 
продават на преференциални цени. Предложенията включват и въвеждането на данък за неритмично подаване на 
енергия и данък върху скъпата енергия. 
Велев изтъкна още, че заетите в държавната енергетика са в пъти повече, отколкото са необходими. За сметка на това 
получават в пъти по-скъпи възнаграждения от техните колеги, които по-никакъв начин не са по-ниско квалифицирани. 
Ние продължаваме да твърдим, че в държавната енергетика времето е спряло пред 25 години. Ефективността и 
производителността в тях са много ниски. По думите му, ако държавните дружества не подобрят ефективността и 
производителността си, когато излязат на свободния пазар, някои от тях няма да оцелеят. Това ще доведе до затваряне 
на много повече работни места по веригата в този отрасъл", предупреди Велев. 
 
 
Вестник Дневник 
 
√ Работодатели не изключват още протести заради цената на тока  
"Не е изключено протестите ни да продължат и през следващата седмица", заяви пред "Фокус" председателят на 
Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
В петък представители на бизнеса протестираха в рамките на час срещу планираното от енергийния регулатор 
поскъпване на тока за промишлеността от 1 юли с 20%. Заради недоволството депутатите приеха законови промени, 
които правят възможно отлагане на новия регулаторен период с месец. Очаква се във вторник енергийната комисия да 
реши дали да отложи влизането на цените в сила. 
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Велев уточни, че в момента четирите работодателски организации не са определили дата за нов протест, като ще изчакат 
произнасянето на регулатора. 
Междувременно журналистът Весела Ванева коментира пред БНР: "Отлагането с един месец на увеличаването на цената 
за бизнеса, означава Националната електрическа компания (НЕК) да продължи да губи по 2 млн. лева на ден." За това, че 
отлагането на проблема ще се отрази пагубно, предупреди вчера и енергийният министър Теменужка Петкова. 
"Задачите на КЕВР е да реши дали новото допълнителното затъване на НЕК с 50-60 млн. лева през юли е оправдано от 
гледна точка на предвижданите мерки", коментира тя. 
Съиздателят на "Дневник" и "Капитал" Иво Прокопиев коментира пред държавното радио, че все пак бизнесът и 
работодателите имат други, по-ефективни средства, с които да защитят интересите си. "Най-малко загубата от спиране на 
работа би била много голяма", коментира той. Изтъкна, че в момента България е най-енергоемката страна в Европейския 
съюз, защото не инвестира в технологии за енергийно спестяване и ефективност. "Това, което ще стане, е, че индустрията 
първа ще намери начин да намали разходите си за ток", допълни той. 
По думите му има възможности, например чрез предоставяне на вид държавна помощ на тези предприятия, които са 
най-енергоемки и дейността им зависи от това бизнесът да бъде облекчен. Според него обаче реформите в сектора са 
наложителни. "За съжаление без такъв тип политически негативи, без, образно казано, да се отреже опашката на котката, 
няма как икономиката да се преструктурира", коментира той. 
 
mediapool.bg 
 
√ Възможни са нови стачки на бизнеса срещу по-скъпия ток 
Не е изключено протестите на бизнеса срещу поскъпването на тока да продължат и през следващата седмица, каза 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев, цитиран от агенция "Фокус" в неделя. 
В петък над 1000 предприятия спяха за час работа, недоволни от двойното вдигане на такса "задължение към 
обществото", което ще вдигне цената на тока за свободния пазар между 13 и 20 на сто, но част от поскъпването ще бъде 
компенсирано с държавна помощ. 
Същия ден Комисията за енергийно и водно регулиране обяви, че може да отложи влизането в сила на новите цени на 
тока, но само ако във вторник в държавен вестник бъдат публикувани приетите на пожар от парламента поправки в 
Закона за енергетиката, позволяващи на регулатора да остави влизането в сила на новия регулаторен период за 1 август. 
Велев каза, че четирите работодателски организации не са определили дата за нов протест, като чакат произнасянето на 
регулатора. 
Бившият председател на КРИБ, която е сред протестиращите - Иво Прокопиев, коментира пред БНР, че все пак бизнесът и 
работодателите имат други, по-ефективни средства, с които да защитят интересите си. 
 "Най-малко загубата от спиране на работа би била много голяма", коментира Прокопиев. Той изтъкна, че в момента 
България е най-енергоемката страна в Европейския съюз, защото не инвестира в технологии за енергийно спестяване и 
ефективност. "Това, което ще стане, е, че индустрията първа ще намери начин да намали разходите си за ток", допълни 
той. 
По думите му има възможности, например чрез предоставяне на вид държавна помощ на тези предприятия, които са 
най-енергоемки и дейността им зависи от това бизнесът да бъде облекчен. Според него обаче реформите в сектора са 
наложителни. "За съжаление без такъв тип политически негативи, без, образно казано, да се отреже опашката на котката, 
няма как икономиката да се преструктурира", коментира той. 
Темата с цените на тока бе коментирана и от вицепремиерът по икономическите въпроси Томислав Дончев, който заяви 
пред БНТ, че "за правителството е важно да се обуздае ръстът на цената на тока, защото първите признаци на оживление 
в икономиката и ръст особено по отношение на експорта са налице“. "Този ръст трябва да бъде окуражен, трябва да му 
бъде помогнато. Едно повишаване на цената на тока дори да е от категориите 4.5 или 6% би било спирачка в този 
процес", посочи вицепремиерът 
Според Дончев трябва да се намери дългосрочно решение, като най-простото би било да се търси редуциране на 
дефицита, там, където би имало най-малко вълнение. "По отношение на дефицита допринасят старите мегаломански 
проекти като "Белене" и "Цанков камък". Тарифният дефицит, трупан включително и през последната година, където 
разходните по производство са по-високи, отколкото продажната цена на тока. Безспорно има потенциал за 
допълнителни икономии за така наречената държавна енергетика в НЕК." 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ КЕВР: Във вторник обявяваме решението дали ще отложим с месец новите цени на тока 
"Във вторник, 30 юни ще се произнесем с решение относно това дали ще се отложи с един месец влизането в сила на 
новите цени за електроенергията". Това каза председателят на Комисията по енергийно и водно регулиране Иван Иванов 
на пресконференция в сградата на КЕВР, съобщи „Фокус”. 
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Като причина Иванов изтъкна, че поправката, приета вчера от Народното събрание, все още не публикувана в Държавен 
вестник и ако Комисията излезе с решение днес, то ще бъде с нищожно значение от правна гледна точка. 
„Имахме готовност, след приемането на поправката в Закона за излезем с решение за удължаване на ценовия период за 
цените в сектор „Електроенергетика”, ако беше влязла в сила самата поправка и ако беше публикувана в Държавен 
вестни. Но в момента няма правно основание да се произнесем, тъй като правният акт не е действащ към момента и 
отсъства в правния свят. Във вторник, ако бъде публикувана поправката в Държавен вестник, ще се произнесем”, 
коментира Иванов. 
 
√ Иван Иванов: Решението за отлагане поскъпването на тока с един месец е взето 
Решението за отлагане поскъпването на тока с един месец ще бъде обявено във вторник, защото няма все още 
публикация в „Държавен вестник” на промените в Закона за енергетиката. Това каза в студиото на bTV Иван Иванов, шеф 
на КЕВР. 
Той призна, че въпросът е обсъждан и решението е взето, но не би могъл да го обяви без публикацията на промените в 
закона. Иванов се показа оптимист, че цената на топлата вода ще се намали след падането със 7.5% на цената на 
природния газ. 
Шефът на енергийния регулатор обеща да се произнесе по обвиненията, които направи днес по отношение на КЕВР 
Кирил Домусчиев. „никакви корпоративни интереси не са обслужвани досега в нашите решения”, каза още той. 
Иванов се определи като „омерзен” от твърденията в зависимост от корпоративни интереси. Той пак повтори 
втръсналата се на обществото теза, че се правят проверки във ВЕИ централи и „ако открием нарушения, ще вземем 
мерки”. 
Шефът на КЕВР обаче както е обичайно, не се ангажира със срок за тези проверки и евентуалните корекции на цената на 
изкупената електроенергия. Така отложихме отново в светлото бъдеще пресичането на течовете от държавната хазна 
към някои покровителствани от политици и бизнесмени централи. 
 
√ Теменужка Петкова: Няма да се съкращават хора при оптимизирането на разходите в сектор „Енергетика” 
Оптимизирането на разходите в сектор „Енергетика” няма да включва съкращаване на хора или намаляване на 
разходите за персонала.Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова след четири часова среща със 
синдикати, работодатели и представители на държавните енергийни дружества, на която бяха обсъдени възможностите 
за благоприятно за всички решение относно цените на електроенергия, съобщи „Фокус”. 
Министър Петкова припомни, че след срещата при премиера вчера са били обсъдени няколко опции за оптимизирането 
на разходите в енергийния сектор, сред които да се изчакат резултатите от проверките на АДФ, възможностите за 
оптимизиране на разходите в държавната енергетика и законодателни промени, които също биха довели до 
оптимизиране на разходите. 
„Днешната среща бе насочена към това да обсъдим едно от мерките, а именно необходимостта от съкращаването на 
административните разходи в енергетиката за оптимизация на работа й. Запознахме работодателските организации и 
синдикатите с разходите администрация в държавната енергетика за 2014 година”, заяви министър Петкова. 
„Нашата визия се състои в следното, не става въпрос за съкращаване на хора и намаляване на разходите за персонал, а 
за 257 милиона лева през 2014 година разходи за външни услуги, като консултантски услуги, договори за ремонти, 
абонаменти т.н. Това са разходи, които могат да бъдат оптимизирани”, каза още тя. 
По отношение на спекулациите за прекалено високи заплати в сектора, министър Петкова съобщи, че 1919 лева е 
средната заплата, а 3630 лева е максималната на работещите в енергийните дружества. 
До 10 дни ще има резултати от проверката на Държавна финансова инспекция, каза още Петкова. 
„Чакаме резултатите от проверката на Агенция за държавна финансова инспекция. Вчера НС прие промяна в Закона за 
енергетиката, с която даде възможност на КЕВР в случай, че желае да се възползва от удължаване на ценовия период”, 
обясни министър Петкова. 
„Това са комплексни мерки, които се надяваме да дадат информация на КЕВР, която би й позволила да вземе решение, 
абсолютно независимо, за това какво точно да направи”, коментира тя. По думите й в решенията си КЕВР е абсолютно 
независим орган. 
 
√ Теменужка Петкова: НЕК генерира ежедневно дефицит 
Отлагането на повишението на цените на тока за бизнеса ще се отрази изключително негативно върху Националната 
електрическа компания. НЕК генерира ежедневно дефицит. Колкото по-бързо се намери решение на това как да се 
излезе от тази ситуация и НЕК да спре да генерира дефицит, толкова по-добре”, заяви пред Нова телевизия министърът 
на енергетиката Теменужка Петкова. 
Тя отхвърли правителството да се е уплашило от протестите на бизнеса. 
„С бизнеса водим много активен диалог”, заяви Петкова. 
Енергийният министър заяви, че се работи активно за спирането на течовете в системата. 
Тя припомни, че още докато е била директор на Агенцията за държавна финансова инспекция, са направени поредица от 
финансови инспекции в сектор „Енергетика”. 
„Тези проверки, на „Белене”, „Цанков камък”, ясно посочват как точно са се случили нещата, посочват хората, времето, 
по което са с случили тези нарушения. Предали сме ги на органите на прокуратурата”, заяви още енергийният министър. 



9 

 

 

„Секторът е в колапс, а е изключително важен за българската икономика. Аз и моят екип сме концентрирали усилията си 
секторът да бъде стабилен, да се управлява прозрачно, по начин, който да спре течовете в системата”, заяви Теменужка 
Петкова. 
 
√ Д. Танева: За нас е отговорност, че България беше избрана за седалище на Центъра за сътрудничество в областта на 
селското стопанство 
За нас е отговорност, че България беше избрана за седалище на Центъра за сътрудничество в областта на селското 
стопанство. Това каза пред журналисти министърът на земеделието и храните Десислава Танева в Кюстендил, предаде 
Фокус. 
Центърът е за насърчаване на сътрудничеството между Китай и 16 държави от Централна и Източна Европа в областта на 
селското стопанство. „Имаме възможност да комуникираме с всички тези 16 страни от Централна и Източна Европа, за 
обединяване на усилията в производствата по отделни видове хранителни продукти и суровини от селското стопанство с 
цел търговия с Китай, което е перспектива за пазари. Ние можем да произвеждаме много качествени продукти. Трябва 
да работим в посока възможностите за пазари и то добри като цени, за да увеличаваме доходите на земеделските 
производители”, каза министър Танева. Тя посочи, че към момента реколтата е значително по-добра от 
миналогодишната. „Обикновено България произвежда около 37 хил.тона череши, от които изнася близо 7%. От там 65% 
отиват за преработка в продукти, а останалото за прясна консумация. Проблемът по отношение на износа е този, че 
голяма част от този износ е за Русия. Миналата година ембаргото не оказа влияние върху тази част от пазара, тази година 
оказва”, заяви министър Танева. Тя посочи, че има накъде износът да бъде пренасочен, вътрешният пазар също има  
потенциал. „Знаете, че нашите усилия са да подкрепим производството и на българския плод, и на българския зеленчук, 
ние не сме стигнали нивата които са били 1990 година. Вътрешният пазар е с потенциал, българският продукт е 
предпочитан. Той все още е по-скъп от вносния поради много причини, но винаги качеството и по-търсеният продукт има 
и по-висока цена”, обясни Десислава Танева. Според нея, тепърва са започнали инвестициите в охлаждащи инсталации 
които могат да предположат износ за прясна консумация. Този процес тече още от старата Програма за развитие на 
селските райони, увеличават се мощностите. 
 
√ Пазарът вече реагирал на обявеното поскъпване на тока, вдигнали храните с 10-15% 
Пазарът вече реагира на обявеното поскъпване на тока и в момента цените на суровините и изобщо на всички храни в 
България, са покачени с около 10-15%. Това каза Мариана Кукушева - председател на Консултативния съвет по зърното, 
председател на управителният съвет на Националният браншови съюз на хлебопекарите и сладкарите и член на  
Сдружение „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес пред "Фокус". 
„Това го знае всеки български потребител. В този смисъл, нееднократно сме твърдели, че такива шокови изявления 
изкривяват пазара и процесите са необратими. От гледна точка на цената на хляба, трябва да припомним, че започна 
жътвата. За съжаление, тази година са засети около 1 милион декара по-малко пшеница, заради влажната есен. От друга 
страна, очакваните реколти от декар ще бъдат по-ниски в сравнение с другата година. Така или иначе, нека си пожелаем 
жътвата да бъде успешна и да няма природни аномалии. При всички случаи със сигурност знаем, че стокооборотът при 
зърнопроизводителите за година 2015 ще бъде по-малък”, обясни Кукушева. 
По думите й това означавало и по-малко пари в потребителите, в икономиката, както и за допълнителни разходи и 
потребление. 
„Свиването на потреблението ще нарасне, ако се покачи цената на тока, защото в крайна сметка, всяко едно повишение 
на основни компоненти в себестойността на всеки продукт и услуга се плаща от крайния потребител. Каквото и 
увеличение да бъде реализирано в цената на енергията, върху него има и 20% ДДС – един данък, който ще бъде платен 
от крайния потребител”, уточни Кукушева. 
Тя посочи, че най-малко потребителите ще усетят покачването на цената на хляба, защото той е единствената храна, 
която има най-ниска цена. „Българският хляб е най-евтината храна в целия ЕС и дори в света. Въпросът е всички останали 
храни колко ще скочат и бюджетът на българина, който 50-60% отива за изхранване, с колко ще бъде ощетен още и още”, 
каза още Мариана Кукушева. 
 
√ М. Кукушева: Ако се намали ДДС-то на 5%, хлябът ще бъде с около 15 стотинки по-евтин 
Ако се намали ДДС-то на 5%, цената на хляба автоматично ще бъде с около 15 стотинки по-ниска. Това каза пред „Фокус” 
Мариана Кукушева - председател на Консултативния съвет по зърното, председател на управителният съвет на 
Националният браншови съюз на хлебопекарите и сладкарите и член на Сдружение „Произведено в България – съюз на 
малкия и среден бизнес. 
„Единственият начин, през който трябва да се мине, за да не усети потребителят повишение на цените е диференциране 
на ДДС ставката. Ако я диференцират на 5%, което е с 15% по-ниско ДДС, крайната цена на хляба веднага ще бъде с 
около 12% по-ниска. 3% ДДС ще минат по веригата за приспадане на допълнителни разходи. С колкото се намали ДДС-то, 
горе-долу с още толкова ще бъде намалена цената на крайния продукт”, обясни Кукушева. 
По думите й, ако хлябът условно струва около 1 лев, в този лев се съдържа 20 стотинки ДДС, абсолютно платими от 
крайния потребител. 
 
√ БНБ: Гръцката криза няма да засегне банките в България 
Банковата система в Република България работи с много високо ниво на капиталова адекватност и ликвидност, което 
гарантира нейната стабилност, нормално функциониране и независимост от негативни развития в съседни страни. 
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Това се заявява в съобщение на БНБ във връзка с решението на гръцкото правителство за обявяване на неработни дни за 
опериращите в Гърция банки и въвеждането на капиталов контрол в южната ни съседка. 
В следствие на последователно прилаганите мерки от БНБ банките с гръцко акционерно участие поддържат ниво на 
ликвидност и капиталова адекватност, които са над средните за банковата система на България. 
Тези данни за финансовото състояние, в комбинация с постигнатата далеч преди настоящата ситуация в Република 
Гърция финансова и оперативна самостоятелност, гарантират операциите на банките на територията на България. 
Всякакви действия на гръцкото правителство и централна банка за налагане на мерки в гръцката финансова система 
нямат правна сила в България и не могат по никакъв начин да засегнат нормалното функциониране и стабилността на 
българската банкова система, заявяват от БНБ. 
В съобщението се посочва, че българската банкова система, включително банки с гръцко акционерно участие, е напълно 
самостоятелна финансово и оперативно от банкови системи на други страни. Също така, че българската банкова система, 
включително банките с гръцко акционерно участие, нямат вземания от гръцки кредитни институции и нямат инвестиции 
в ценни книжа на гръцкото правителство. От БНБ подчертават, че негативни развития в банкови системи на други страни 
не могат да имат пряко влияние върху стабилността и нормалното функциониране на българската банкова система. 
 
√ Еврото падна под 1,1 долара заради Гърция  
Европейската единна валута падна под 1,1 долара в понеделник поради опасенията на инвеститорите, че Гърция се е 
запътила към фалит и вероятен изход от еврозоната, предаде АФП, цитирана от Фокус.  
Еврото падна до 1,0952 в Азия рано в понеделник от 1,1160 на борсата в Ню Йорк в петък, като премина стойността от 1,1 
долара за евро за пръв път от началото на юни. По-късно европейската валута се стабилизира до 1,1009 долара за 1 евро. 
Йената се срина, докато инвеститорите търсеха по-сигурна инвестиция за техните пари в брой. Едно евро се търгуваше за 
135,41 йени, а един долар – за 122,88 йени в понеделник в Азия, в сравнение с 138,26 и 123,89 йени в САЩ в петък. 
 
Вестник Труд 
 
√ БНБ: Банките с гръцко участие не могат да засегнат стабилността на сектора в България 
Банковата система в Република България работи с много високо ниво на капиталова адекватност и ликвидност, което 
гарантира нейната стабилност, нормално функциониране и независимост от негативни развития в съседни страни. 
Това се заявява в съобщение на БНБ във връзка с решението на гръцкото правителство за обявяване на неработни дни за 
опериращите в Гърция банки и въвеждането на капиталов контрол в южната ни съседка. 
В следствие на последователно прилаганите мерки от БНБ банките с гръцко акционерно участие поддържат ниво на 
ликвидност и капиталова адекватност, които са над средните за банковата система на България. 
Тези данни за финансовото състояние, в комбинация с постигнатата далеч преди настоящата ситуация в Република 
Гърция финансова и оперативна самостоятелност, гарантират операциите на банките на територията на България. 
Всякакви действия на гръцкото правителство и централна банка за налагане на мерки в гръцката финансова система 
нямат правна сила в България и не могат по никакъв начин да засегнат нормалното функциониране и стабилността на 
българската банкова система, заявяват от БНБ. 
В съобщението се посочва, че българската банкова система, включително банки с гръцко акционерно участие, е напълно 
самостоятелна финансово и оперативно от банкови системи на други страни. Също така, че българската банкова система, 
включително банките с гръцко акционерно участие, нямат вземания от гръцки кредитни институции и нямат инвестиции 
в ценни книжа на гръцкото правителство. От БНБ подчертават, че негативни развития в банкови системи на други страни 
не могат да имат пряко влияние върху стабилността и нормалното функциониране на българската банкова система. 
 
√ Газът по-евтин със 7,53 на сто от 1 юли  
От 1 юли природният газ ще струва със 7,53% по-евтино, реши на закрито заседание вчера Комисията за енергийно и 
водно регулиране. Една от причините е, че „Газпром“ е намалил доставните цени за горивото с 15%, но доларът е 
поскъпнал за същото време със 7,75%. Намалението е почти като онова, което самият „Булгаргаз“ поиска преди два 
месеца – 7,11%. Поевтиняването на газа ще доведе и до по-ниски цени на парното и топлата вода. Решенията за техните 
цени обаче КЕВР ще вземе на заседание в понеделник, като те също ще влязат в сила от 1 юли. 
 
√ Външният дълг намалява с 840,5 млн. евро 
Брутният външен дълг на България е намалял с 840,5 млн. евро през първите четири месеца на тази годината спрямо 
декември 2014 г. по данни на БНБ. Към края на април той е 38,92 млрд. евро. В тази сума са включени не само 
задълженията на държавата, но също на банките и на фирмите. Спрямо април 2014 г. обаче дългът към април т.г. е с 1,76 
млрд. евро по-висок. 
Данните на БНБ сочат, че нараства брутният външен дълг единствено на държавния сектор, докато банките и фирмите 
намаляват задълженията си. Към края на април външният дълг на държавата е 6,3 млрд. евро, което е с 315,4 млн. евро 
повече спрямо края на 2014 г. За период от една година увеличението е с 2,9 млрд. евро. 
Външните задължения на банките са малко над 5 млрд. евро. За първите четири месеца на годината те се понижават с 
473,5 млн. евро и със 740,9 млн. евро спрямо април 2014 г. Борчовете на фирмите достигат 11,69 млрд. евро, което е с 
357,8 млн. евро по-малко спрямо края на миналата година. В сравнение с април 2014 г. намалението е с 366,8 млн. евро. 
От БНБ отчитат още, че вътрешнофирменото кредитиране възлиза на 15,8 млрд. евро към края на април т. г. 
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√ Решението за тока отложено за вторник 
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) реши да остави за вторник решението дали ще има нови цени на 
тока от 1 юли, или ще даде 1 месец отсрочка за въвеждането им. Това съобщи председателят на КЕВР Иван Иванов един 
ден след като парламентът с промяна в закона му даде възможността да отложи с месец новия регулаторен период. 
Мотивите на комисията са, че промяната на закона все още не е факт, тъй като не е публикувана в „Държавен вестник“. 
„Ще се произнесем на 30 юни (вторник) по този въпрос, тъй като преди това бихме нарушили закона“, каза Иванов. Във 
вторник излиза следващият брой на „Държавен вестник“. 
Междувременно около 1000 предприятия по данни на БСК са протестирали срещу предстоящото повишаване на цените 
на тока, като са спрели работа между 11 и 12 часа. Това обаче не се отрази почти никак на потреблението на ток, тъй като 
по данни на Електроенергийния системен оператор в този час са работили едва със 180 мегавата по-малко мощности, 
отколкото предния ден по същото време. Според предприятието това намаление на консумацията се дължи по-скоро на 
спада на температурите с няколко градуса в сравнение с четвъртък, което е довело до по-малка консумация от 
климатиците в цялата страна.  
 
√ Прогнозират 64 000 сезонни работници 
Сезонните работници трябва да изискват копие от трудовия договор заедно с копие от уведомлението, че той е 
регистриран в НАП. Това припомниха от Главната инспекция по труда (ГИТ), като посочват, че се очаква около 64 000 
души да работят по морето през сезона. В противен случай работодателите може да не внесат дължимите данъци и 
осигуровки. 
В трудовия договор трябва да са посочени мястото и длъжността, както и размерът на заплатата и полагащите се почивни 
дни. 
От ГИТ препоръчват на хората, които имат неизплатени трудови възнаграждения, да подават сигнал, докато още са на 
работа, а не след прекратяване на договора. Само в този случай инспекторите могат да задължат работодателя да 
изплати дължимите суми. 
 
√ Теменужка Петкова: Няма да се съкращават хора в сектор „Енергетика” 
Оптимизирането на разходите в сектор „Енергетика” няма да включва съкращаване на хора или намаляване на 
разходите за персонала.Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова след четири часова среща със 
синдикати, работодатели и представители на държавните енергийни дружества, на която бяха обсъдени възможностите 
за благоприятно за всички решение относно цените на електроенергия, съобщи „Фокус”. 
Министър Петкова припомни, че след срещата при премиера вчера са били обсъдени няколко опции за оптимизирането 
на разходите в енергийния сектор, сред които да се изчакат резултатите от проверките на АДФ, възможностите за 
оптимизиране на разходите в държавната енергетика и законодателни промени, които също биха довели до 
оптимизиране на разходите. 
„Днешната среща бе насочена към това да обсъдим едно от мерките, а именно необходимостта от съкращаването на 
административните разходи в енергетиката за оптимизация на работа й. Запознахме работодателските организации и 
синдикатите с разходите администрация в държавната енергетика за 2014 година”, заяви министър Петкова. 
„Нашата визия се състои в следното, не става въпрос за съкращаване на хора и намаляване на разходите за персонал, а 
за 257 милиона лева през 2014 година разходи за външни услуги, като консултантски услуги, договори за ремонти, 
абонаменти т.н. Това са разходи, които могат да бъдат оптимизирани”, каза още тя. 
По отношение на спекулациите за прекалено високи заплати в сектора, министър Петкова съобщи, че 1919 лева е 
средната заплата, а 3630 лева е максималната на работещите в енергийните дружества. 
До 10 дни ще има резултати от проверката на Държавна финансова инспекция, каза още Петкова. 
„Чакаме резултатите от проверката на Агенция за държавна финансова инспекция. Вчера НС прие промяна в Закона за 
енергетиката, с която даде възможност на КЕВР в случай, че желае да се възползва от удължаване на ценовия период”, 
обясни министър Петкова. 
 „Това са комплексни мерки, които се надяваме да дадат информация на КЕВР, която би й позволила да вземе решение, 
абсолютно независимо, за това какво точно да направи”, коментира тя. По думите й в решенията си КЕВР е абсолютно 
независим орган. 
 
Вестник Преса 
 
√ БНБ: Банките с гръцко участие не могат да засегнат стабилността у нас 
В съобщението се посочва, че българската банкова система, включително банки с гръцко акционерно участие, е напълно 
самостоятелна финансово и оперативно от банкови системи на други страни 
"Банковата система в Република България работи с много високо ниво на капиталова адекватност и ликвидност, което 
гарантира нейната стабилност, нормално функциониране и независимост от негативни развития в съседни страни." Това 
се заявява в съобщение на БНБ във връзка с решението на гръцкото правителство за обявяване на неработни дни за 
опериращите в Гърция банки и въвеждането на капиталов контрол в южната ни съседка. 
В следствие на последователно прилаганите мерки от БНБ банките с гръцко акционерно участие поддържат ниво на 
ликвидност и капиталова адекватност, които са над средните за банковата система на България. 
Тези данни за финансовото състояние, в комбинация с постигнатата далеч преди настоящата ситуация в Република 
Гърция финансова и оперативна самостоятелност, гарантират операциите на банките на територията на България. 
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"Всякакви действия на гръцкото правителство и централна банка за налагане на мерки в гръцката финансова система 
нямат правна сила в България и не могат по никакъв начин да засегнат нормалното функциониране и стабилността на 
българската банкова система", заявяват от БНБ. 
В съобщението се посочва, че българската банкова система, включително банки с гръцко акционерно участие, е напълно 
самостоятелна финансово и оперативно от банкови системи на други страни. Също така, че българската банкова система, 
включително банките с гръцко акционерно участие, нямат вземания от гръцки кредитни институции и нямат инвестиции 
в ценни книжа на гръцкото правителство. От БНБ подчертават, че негативни развития в банкови системи на други страни 
не могат да имат пряко влияние върху стабилността и нормалното функциониране на българската банкова система. 
 
√ Бившият министър на икономиката Николай Василев прогнозира: Гърция ще има нова валута 
"Може да го нарекат драхма, но това ще бъде по исторически причини", смята той 
"Всеки ден и всеки час става все по-сигурно, че Гърция ще има нова валута". Това заяви бившият министър на 
икономиката Николай Василев по Нова телевизия. 
По думите му още в следващите дни в южноевропейската държава ще има някакво ново разплащателно средство: 
"Може да са хартийки, купони, облигации. Може да го нарекат драхма, но това ще бъде по исторически причини".  
 "Аз не съм сигурен дали е затворена вратичката за постигане на някакво споразумение. Самото изтичане на 
споразумението на 30-ти и това, че банките не работят не значи автоматично, че не може да бъде подписано ново 
споразумение. Въпросът е дали плащанията могат да бъдат посрещнати", заяви Петър Ганев от Института за пазарна 
икономика.  
Според него не е ясно дали в страната изобщо ще има референдум и какво точно ще се гласува на него.  
Що се отнася до ефектите на гръцката криза върху България, Василев коментира, че за  банките ни няма да има особен 
проблем - дори за тези, които носят гръцки имена. 
 "Българският износ за съседката ни вероятно ще намалее. Ако някоя българска фирма има да получава пари от Гърция, 
не е ясно кога и в каква валута ще ги получи. Възможно е да има малък приток на инвестиции, или поне на малки и 
средни гръцки предприятия към България. За туризма разлика няма да има, но е добре да носим пари в брой", уточни 
бившият министър.  
Той изтъкна, че развоя на събитията в Гърция ще има положителен политически ефект за България и другите страни от 
Източна Европа, за да видят как не се прави. 
 
√ Искат отмяна на сделки в КТБ за 31 млн. лева 
Това става ясно от отчета за работата на синдиците през миналата седмицаСиндиците на КТБ са подали иск в съда за 
разваляне на седем прихващания на обща стойност 31 млн. лв. Това става ясно от отчета за работата им през миналата 
седмица, публикуван от фонда за гарантиране на влоговете. 
Досега синдиците пуснаха молби за анулиране на над 60 замени на кредит срещу влог, но най-голямата сума беше за 13 
млн. лв., натрупана от 16 прихващания. 
Международната компания „Аликс Партнърс Сървисис“, която разследва фалита на КТБ, е изпратила отчет за свършената 
досега работа. В него е посочено, че са били разгледани 20 съмнителни кредита, които и до този момент не са 
разплатени. Фирмата е извършила проверка както на самите кредитополучатели, така и на свързаните с тях лица. 
 
√ Бизнесът: Не стигат кадри за строителството и търговията 
Все по-голямо е разминаването между търсене и предлагане на квалификация на пазара на труда 
В страната има остър недостиг на кадри за строителството, металургията, транспорта, машиностроенето, химическата 
промишленост, търговията и др. Това сочат резултатите от анкетно проучване на Българската стопанска камара (БСК). То 
откроява общо 200 дефицитни професии и длъжности - основно нискоквалифицирани и квалифицирани работници, 
техници, монтьори, оператори на машини и съоръжения. 
Все по-голямо е разминаването между търсене и предлагане на квалификация на пазара на труда, коментира Томчо 
Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите в БСК. Всеки втори шеф не е удовлетворен от 
нивото на знанията и уменията на младите специалисти. 
Едва 18% от работодателите и 32% от средните професионални училища са информирани в детайли за обучението чрез 
работа - т.нар. дуално обучение. Всяко пето предприятие и 4 на сто от гимназиите изобщо не са запознати с тази система, 
сочи още анкетата. 
 
√ Давността на отпуските може и да не падне 
Вносител на предложението за отпадане на 2-годишната давност на отпуските беше председателят на 
социалната комисия в НС Хасан Адемов (ДПС).  
Давността от две години за платения годишен отпуск най-вероятно няма да отпадне. Причината е, че депутатите от ГЕРБ 
са против премахването й. Това означава, че почивните дни ще изгарят, ако човек не си ги ползва в рамките на този срок. 
При второто четене на промените в Кодекса на труда преди малко повече от седмица депутатите от социалната комисия 
решиха давността да отпадне. Това обаче стана без гласовете на ГЕРБ. 
Вносител на предложението беше председателят на комисията д-р Хасан Адемов (ДПС). Социалното министерство също 
го подкрепи. Идеята се изразява в следното - ако давностният срок отпадне, това означава, че работещите ще могат да си 
ползват старите отпуски, докато им се прекрати трудовият договор с настоящия работодател. При напускане ще им се 
изплащат неползваните дни. 
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 „Искаме давностният срок от две години да остане. Това гарантира правото на хората да си ползват отпуските“, 
коментира за „Преса“ зам.-председателят на социалната комисия в парламента Светлана Ангелова (ГЕРБ). 
Освен това тя и колегите й от парламентарната група на герберите се страхуват да не се стигне до повторение на 
ситуацията от времето на финансовия министър Симеон Дянков. Тогава се оказа, че има хиляди натрупани дни от 
неползвани почивки в държавната администрация. Точно по тази причина давността беше въведена през 2010 г. За 
следващата година можеха да се прехвърлят само до 10 дни. 
„Тогава, когато работодателят се грижи и следи сроковете, тогава няма как да се натрупат отпуски. Това натрупване може 
да се предотврати. Все пак трябва да има отговорност и от работодателя“, е мнението на вицепремиера и социален 
министър Ивайло Калфин. По думите му предложението за отпадането на давността следва от друга промяна в трудовата 
конституция, а именно - премахването на графиците за отпуските.  
Първоначалните намерения бяха измененията в Кодекса на труда да минат на второ четене още на 25 юни, четвъртък. 
Изненадващо обаче народните представители разместиха дневния ред и те се оказаха чак 15-а точка в него. Това 
означава, че гласуването в пленарната зала ще бъде тази седмица, най-рано в сряда. 
Още редица ключови изменения в Кодекса на труда (КТ) предстои да минат на второ четене в пленарната зала тази 
седмица. Сред тях е връщането на принудителното пенсиониране. Според проекта работодателят ще има възможност да 
прекратява трудовия договор със свой служител, ако е изпълнил изискванията за излизане в заслужен отдих. Идеята 
срещна подкрепата на социалното министерство, но разгневи синдикатите, които смятат, че това е дискриминация по 
възраст. 
С предложенията за промени в КТ се регламентира и въвеждането на нов вид еднодневни трудови договори за 
временна заетост в селското стопанство. С един човек ще могат да се сключват такива договори най-много за 90 дни. 
Става въпрос за дейности в растениевъдството - бране на рози и лавандула и прибиране на реколтата от плодове и 
зеленчуци. Работодателите ще се снабдяват с образците на тези договори от Главната инспекция по труда. 
 
√ Всяко отлагане на вдигането на цената на тока е пагубно за НЕК, заяви енергийният министър 
Всеки един ден е още един минус за НЕК, заяви Теменужка Петкова 
Тежестта от цената на електроенергията трябва да бъде разпределена по равно между бизнеса и бита. Това иска да 
направи Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), в чийто ръце е отговорността за тези действия. Всяко едно 
отлагане и забавяне във времето на тези действия ще се отрази изключително негативно върху Националната 
електрическа компания (НЕК). Това заяви Теменужка Петкова, министър на енергетиката, в ефира на НоваТВ, във връзка с 
отлагането на приемането на параметрите за цената на тока през новия регулаторен период. 
„Колкото по-бързо се намери решение да се излезе от тази ситуация в енергетиката, толкова по-добре. Всеки един ден е 
още един минус за НЕК, а всеки един месец е фатален за държавната компания“, категорична е Петкова. 
По думите й операция „чисти ръце“ трябва да има навсякъде и енергийния сектор не се различава в това отношение. 
 
Вестник Монитор 
 
√ Търсят още разходи за рязане в държавната енергетика 
Министерството на енергетиката и БЕХ ще се опитат да намерят още резерви в държавната енергетика, извън обявените 
икономии от 26 млн. лв., които ще бъдат постигнати с орязване на разходите за външни услуги (общо 257 млн. лв.). Това 
съобщиха присъствали на петъчната среща между енергийното ведомство, шефовете на държавните енергийни фирми, 
синдикатите и работодателите. 
Другото окастряне най-вероятно ще е от разходите за доставки на материали, горива и други. Общата сума, от която ще 
се реже, е 341 млн. лв. 
Както беше обявено в края на миналата седмица от министър Теменужка Петкова няма да има съкращение на работници 
в държавната енергетика, нито пък намаляване на заплатите. Средната брутна заплата в държавните енергийни фирми е 
малко над 1900 лв., а най-високо е основното възнаграждение на главните инженери на двата блока на АЕЦ “Козлодуй” - 
3630 лв., съобщи Петкова. 
Общо разходите за заплати в държавната енергетика са 501 млн. лв. Те представляват една трета от общите 
административни разходи. Свиване на административните разходи с 10% за 3 години поред е една от мерките за 
икономии, така че да не скочи таксата “задължения към обществото” за бизнеса. Другите две предвиждат довършване 
на финансовата проверка на ВЕИ централите, която се очаква да доведе до намаляване на техните цени. Както и 
изготвяне на наредбата за намаляване на тежестта на зеления ток за бизнеса. Днес изтича срокът за общественото й 
обсъждане, но тя трябва да получи нотификация и от Европейската комисия. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ От днес приемат проекти на млади фермери  
Кандидатите са до 40 г., регистрирани като земеделски стопани не повече от 18 месеца 
Днес е денят на младите фермери. Защото стартира приемането на проекти по мярката от новата Програма за развитие 
на селските райони 2014-2020 г. Максималното финансиране на един проект е 25 хил. евро, а бюджетът е 35 млн. евро, 
което е половината от ресурса по мярката. Срокът за прием на документи ще е 1 месец - до 29 юли 2015 г. 
Младите земеделски стопани могат да ползват безплатно услугите на Националната служба по съвети в земеделието при 
изготвянето на бизнес плановете по проектите си. За да кандидатства по мярката, младият фермер трябва вече да има 
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създадено стопанство. Ако обаче той няма стопанство, може да кандидатства с намерението за създаването му, но в 
рамките на стопанската година - от 1 октомври 2015 г. до 30 септември 2016 г. Младият фермер трябва добре да прецени 
възможностите си и дали ще успее в рамките на този период наистина да създаде стопанство. Ако това няма да е по 
силите му, той не може да кандидатства за сегашния прием от 29 юни до 29 юли. За да се кандидатства по "Млад 
фермер", стопанството трябва да отговаря на определен икономически размер, който се изчислява в т.нар. СПО - 
стандартен производствен обем. Изискването за СПО е той да е минимум 8 хил. евро и максимум 16 хил. евро. СПО ще се 
изчислява по специална екселска таблица, публикувана на сайта на ПРСР и достъпна за всеки кандидат. Когато в тази 
таблица се въведат данните за отглежданата от фермера култура или животно, тя автоматично пресмята в евро 
стойността на съществуващото стопанство. Колкото по-голяма е тази стойност, тоест по-близко до 16 хил. евро, толкова 
по-голям е шансът на младия фермер да получи финансиране за проекта си. Защото по-голямото СПО дава повече точки 
в класирането. Сред изискванията по мярка "Млад фермер" е още кандидатите да са на възраст между 18 и 40 
навършени години. Те не трябва да са регистрирани като земеделски производители повече от 18 месеца, нито пък да са 
започнали някаква земеделска дейност. Стопаните трябва да имат предвид, че за земеделска дейност се приема и това, 
че са регистрирали земеделски обект или ако са кандидатствали за субсидии досега. Защото при тази ситуация те нямат 
право да кандидатстват по мярката. Проекти с приоритет по "Млад фермер" са тези от секторите животновъдство, 
плодове и зеленчуци и биопроизводство. Максималният брой точки, които кандидатите могат да получат, е 74. А 
приоритетите, по които ще се оценяват проектите им, са 4 - дали кандидатът има средно или висше земеделско 
образование, дали проектът му е насочен към един от приоритетните сектори и какъв е икономическият размер на 
стопанството му, дали е в преход по биологично производство или вече е сертифициран биопроизводител, дали 
проектът му осигурява поне 1 работно място. В бизнес плана на младия кандидат-фермер трябва да има един 
задължителен компонент - инвестиция в дълготрайни материални или нематериални активи за закупуване например на 
техника, ограда, складово помещение. При одобрен проект парите се изплащат на 2 транша - при самото одобрение на 
бизнес плана и след коректното изпълнение на всичко, заложено в него. Ето защо всичко, което младият кандидат-
фермер посочи в своя проект, трябва да е реализуемо и той да не надценява възможностите си при изготвянето му. 
Бизнес планът трябва да е изпълним, защото в противен случай ще има санкции за младия фермер. В бизнес плана 
задължително трябва да е заложено минимално увеличение на производствен обем в рамките на 5-те години по 
изпълнението на проекта. Защото всъщност това е условието, за да бъде получен вторият транш от финансирането. Ако 
проверките констатират, че бизнес планът не се изпълнява, санкциите за младия фермер ще са сериозни - ще се наложи 
той да върне цялото финансиране плюс законната лихва, определена от БНБ за изминалия период. 
Ето защо кандидатите по мярка "Млад фермер" трябва да се информират, старателно да подготвят проектите си, а ако 
срещат затруднения - по-добре да потърсят помощта и съветите на Националната служба по съвети в земеделието, които 
са безплатни. 
 
√ Калфин: 70% от бизнеса търси младежи със средно образование   
Младежката безработица у нас е около средните европейски равнища, но в България най-много младежи са трайно 
извън пазара на труда. Това означава, че младежката безработица в България не е толкова проблем на икономическия 
цикъл и моментното състояние. 
Това заяви министърът на труда и социалната политика и вицепремиер Ивайло Калфин на кръгла маса на тема 
"Младежката заетост – предизвикателства и решения", организирана от Европейската сметна палата и Сметната палата 
на България, предаде БГНЕС. 
Трябва да решаваме структурни проблеми, които няма да се оправят от сами с оживление на икономиката, каза Ивайло 
Калфин. Без активна политика голяма група млади хора ще остане извън пазара на труда, които независимо от 
динамичното развитие на икономиката, добави той, позовавайки се на скорошно изследване на Агенцията по заетостта. 
Според изследването 60% от работодателите у нас смятат, че получените в средното образование знания не са 
достатъчни за започване на работа. Същевременно около 70% от бизнеса търсят именно хора със средно специално или 
средно образование, каза Калфин. Висшистите са търсени от 18% от работодателите, а хората с ниска квалификация - от 
12%. Според 52% от работодателите новопостъпилите на работа младежи не могат да носят отговорност, а според 48% от 
бизнеса младите не могат да работят в екип, посочи още социалният министър. 
Друг извод от изследването е, че близо половината от трайно безработните са с много ниско образование. Голям 
проблем са стимулите за младите хора, които са без работа. Мотивацията им да започнат да се изучават не е голяма, 
посочи Калфин и призна, че един от основните проблеми е как младите да бъдат мотивирани по-добре. Един от 
основните проблеми е размерът на заплатите, тъй като по програми за младежка безработица няма как да се дават по-
високи от минималните заплати от около 400 лева. 
Ивайло Калфин цитира и данните от последната седмица, според които 1,7 млрд. лева са трансферите от чужбина за 
България за 2014 година. Много млади хора живеят на издръжка от своите родите, каза Ивайло Калфин и обясни, че за 
тези хора не материалният стимул, а дългосрочната перспектива за развитие в живота трябва да е основна. 
 
Вестник Сега 
 
√ Държавата е похарчила 1.5 млрд. лв., за да повиши заетостта с 2% 
Половината от включените в програми не са си намерили трайна работа 
Субсидирането на работни места от държавата е скъпо и неефективно. Това става ясно и от първото по рода си 
изследване на социалното министерство за ефекта от похарчените държавни пари за заетост. За девет години - между 
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2003 и 2011 г., държавата е похарчила 1.461 млрд. лв., за да повиши заетостта в страната със средно 2.3%, или с малко 
над 52 хиляди души. По данни на националната статистика в края 2011 г. заетите са близо 2.3 млн. души, а коефициентът 
на заетост е 46.6%.  
Проучването е правено сред 1000 работодатели и безработни, участвали в мерките през 2011 г., за да се види каква е 
реализацията им на пазара на труда три години по-късно. Пълното проучване все още не е публикувано. 
Не са по-оптимистични и резултатите за програмите, действали в една конкретна година - 2011 г. Около половината от 
преминалите през мерки за субсидирана заетост не са успели да си намерят работа след приключването им. 
Относително високият дял на успелите - над 50% - се дължи основно на мерките за младежите до 29 г. - при тях 
успеваемостта е над 80%.  
Въпреки отчайващите резултати изводите на социалното министерство са по-скоро с положителен знак. Според 
ведомството записаните в програми са имали около 60% по-голям шанс да си намерят работа в сравнение с хора, които 
не са били включени в мерките. През 2011 г. бюджетът на националния план е бил 57.5 млн. лв. (за тази година е 73 млн. 
лв.). Най-ефективни се оказват програмите за младите, а колкото по-възрастни са участниците, толкова шансът им да си 
намерят работа след това става по-малък. Висшистите се реализират около два пъти по-лесно в сравнение с хората с 
основно и по-ниско образование. 
Най-голям е нетният ефект на програмите "Старт на кариерата" - за млади хора без опит, но с образование, следвана от 
"Помощ за пенсиониране", предоставяща работа на хора, на които не им стига до година стаж или възраст. Отличена е и 
"Мелпомена", която е за наемане на безработни в театрите. През 2011 г. според плана те са 100 души, а за тях са 
предвидени 454 хил. лв. Висок успех имат и мерките за насърчаване на работодателите да разкриват работни места за 
наемане на безработни самотни родители - над 85% от участниците в тях са си намерили работа след това. Всички 
участвали в насърчителни мерки по предприемачество са стартирали собствен бизнес, хвалят се от министерството. 
Според експертите активните политики на пазара на труда са подпомогнали повишаването на доходите и увеличение на 
потреблението, въпреки че в последните години икономиката ни е в стагнация. 
От тази година най-неефективната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" е прекратена. 
Резултатите показват, че след нея работа са си намерили едва 13.4%. 
 
√ Всеки втори работодател смята, че младите не могат да носят отговорност 
52% от работодателите смятат, че младите не могат да носят отговорност. Още по-голям процент - 60%, са на мнение, че 
знанията, получени в средното образование, са абсолютно недостатъчни за започване на работа. Тези данни представи 
днес вицепремиерът Ивайло Калфин на кръгла маса за младежката заетост. „Това показва, че образованието не отговаря 
на изискване на бизнеса", посочи Калфин. 
В България има остра нужда от хора, които имат средно специално образование и са подготвени от училище веднага да 
влязат в бизнеса, каза още вицепремиерът. Той призна, че един от основните проблеми е нивото на заплащане - 
"очевидно е, че минимална работна заплата трудно буди интерес в младите хора". 
 
Вестник Дума 
 
√ Масови фалити на фирми очакват хлебопроизводители 
 Да се намали ДДС-то на храните на 5%, за да няма поскъпване за потребителите, предлагат от бранша 
Масовите фалити на фирми и съкращения на персонал в хлебопроизводството са най-малкото, което ще се случи заради 
поскъпването на тока. Това каза в интервю за Агенция "Фокус" Мариана Кукушева - председател на Консултативния съвет 
по зърното и председател на УС на Националния браншови съюз на хлебопекарите и сладкарите. 
 "Процентът на разхода на енергия в един продукт е в рамките от около 0,5% до 2% при най-големите, до 10% при най-
малките производители на хляб, тестени и сладкарски изделия. Цената на тока вече повлия върху цената на торовете и 
на семената. Като прибавите и това, че България ползва и дизел с най-висока цена от останалия ЕС, представете си за 
какво става въпрос", обясни Кукушева. Тя прогнозира, че ще се увеличи и сивият сектор, който в момента е 50%. 
Каквото и увеличение да бъде реализирано в цената на енергията, върху него има и 20% ДДС - един данък, който ще 
бъде платен от крайния потребител", уточни Кукушева. По думите й пазарът вече реагира на обявеното поскъпване на 
тока и в момента цените на суровините и изобщо на всички храни в България са покачени с около 10-15%. Според нея 
това ще доведе и до свиването на потреблението. 
 "Единственият начин, през който трябва да се мине, за да не усети потребителят повишение на цените, е 
диференциране на ДДС ставката. Ако я диференцират на 5%, което е с 15% по-ниско ДДС, крайната цена на хляба веднага 
ще бъде с около 12% по-ниска. 3% ДДС ще минат по веригата за приспадане на допълнителни разходи. С колкото се 
намали ДДС-то, горе-долу с още толкова ще бъде намалена цената на крайния продукт”, обясни Кукушева. По думите й, 
ако хлябът условно струва около 1 лев, в този лев се съдържа 20 стотинки ДДС, абсолютно платими от крайния 
потребител. „Ако намалим ДДС-то на 5%, хлябът автоматично ще бъде с цена около 15 стотинки по-ниска. Толкова е 
пряка зависимостта с ДДС”, посочи още Мариана Кукушева. 
Националният браншови съюз за хлебарите и сладкарите внесе своя анализ в кабинета на министър-председателя, на 
министъра на финансите, на председателите на комисията по бюджет и финанси Менда Стоянова и на комисията по 
земеделието и храните Румен Христов, както и в кабинета на министър Десислава Танева. Все още нямаме отговор на 
въпроса и не знаем дали са прочетени правилно предложените от нас анализи. 
На въпрос, ако се увеличи промишленият ток, цената на хляба ще се повиши ли, министър Десислава Танева коментира, 
че "пазарът е толкова  конкурентен, че да мислим, че цената на пазара се определя от себестойността и норма на 
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печалба, която е една и съща за всички, това са отдавна минали времена. Повишение на цената ще има там, където 
пазарът може да поеме увеличена цена на продукта, а там, където не може увеличена цена на еленергията, в по-
голямата си част вероятно ще остане като част от печалбата на производителя, добави министър Танева. 
   
investor.bg 
 
√ Калфин: Само оживлението на икономиката няма да намали младежката безработица  
Най-голямото търсене на кадри от бизнеса у нас е сред младежите със средно професионално образование, заяви 
вицепремиерът 
Без активни политики на труда, които да разрешат структурните проблеми, младежката безработица няма да намалее. 
Само раздвижването на икономиката не е достатъчен фактор, за да говорим за увеличаване на заетостта и намаляване 
на безработицата сред младите. Това каза по време на международна конференция за младежката заетост 
вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин. 
По думите му въпреки че у нас младежката безработица е около средните европейски равнища, имаме изключително 
висок процент на хора, които са трайно извън пазара на труда и извън обучение. 
Той заяви, че проблемът с младежката безработица не е толкова свързан със състоянието на икономиката. „Проблемът е, 
че трябва да решаваме структурни проблеми на безработицата у нас. Те няма да се оправят сами с оживлението на 
икономиката и чрез създаване на работни места от бизнес без активна политика. Ако такава не бъде приложена, при 
всички случаи една голяма група българи винаги ще са извън пазара на труда“, каза Калфин. „Колкото и динамично да се 
развива икономиката, те винаги ще остават извън трудовия пазар и гладът на бизнеса ще бъде не за тях, а за внос на 
специалисти от чужбина“, посочи вицепремиерът. 
Бизнесът има готовност да разкрива нови работни места – според последното проучване 13 на сто от фирмите в 
следващите 12 месеца ще разкриват места, но търсенето и мотивацията не са на ниво. 
Най-голямото търсене на кадри от бизнеса е сред младежите със средно професионално образование, каза още Ивайло 
Калфин. По думите му 50 на сто от работодателите имат нужда от работници със средно специално образование, тоест с 
придобити професионални знания. Още 20 на сто са готови сами да подготвят работниците си. Висшистите са търсени от 
18 на сто от работодателите, а хора с ниска квалификация – от 12 на сто от мениджърите. 
Калфин обобщи, че в България има остра нужда от млади хора със средно професионално образование и подготовка още 
от училище веднага да влязат в бизнеса. А в момента качеството на професионалното образование е очевидно 
недостатъчно, коментира Калфин. 
Образованието, особено ниското, е голям проблем, защото у нас половината от трайно неработещите са с много ниско 
образование, отчете вицепремиерът. Тоест тези хора нямат перспектива да влязат на трудовия пазар без допълнителна 
квалификация. 
Наред с това стимулите на младите да работят не са големи, допълни социалният министър. Той обясни, че именно 
мотивацията е основен проблем, както и размерът на заплащането, защото около 400 лева възнаграждение трудно може 
да събуди интерес у младите да започнат работа. Не е редно обаче чрез програмите, финансирани с публични средства, 
да увеличим заплатите, защото ще настъпят дисбаланси в предприятията, каза още той. 
 
√ БНБ: Банките с гръцко акционерно участие в България ще работят нормално  
Банките в страната нямат вземания от гръцки кредитни институции, пояснява регулаторът 
Всякакви действия на гръцкото правителство и централна банка за налагане на мерки в гръцката финансова система 
нямат правна сила в България и не могат по никакъв начин да засегнат нормалното функциониране и стабилността на 
българската банкова система, поясняват от Българската народна банка във връзка с решението на гръцкото правителство 
за обявяване на неработни дни за опериращите в Гърция банки и въвеждането на капиталов контрол в Гърция. 
Българската банкова система, включително и банките с гръцко акционерно участие, нямат вземания от гръцки кредитни 
институции и нямат инвестиции в  ценни книжа на гръцкото правителство, се казва още в изявлението на БНБ. 
От регулатора отново подчертават, че българската банкова система, част от която са и банките с гръцко акционерно 
участие, е напълно самостоятелна финансово и оперативно от банкови системи на други страни. Според банковия 
регулатор всякакви негативни развития в банкови системи на други страни не могат да имат пряко влияние върху 
стабилността и нормалното функциониране на българската банкова система.  
„Банковата система в България работи с много високо ниво на капиталова адекватност и ликвидност, което гарантира 
нейната стабилност, нормално функциониране и независимост от негативни развития в съседни страни. В следствие на 
последователно прилаганите мерки от БНБ банките с гръцко акционерно участие поддържат ниво на ликвидност  и 
капиталова адекватност, които са над средните за банковата система на България“, се пояснява в съобщението на БНБ. 
По-рано през миналата седмица агенция Ройтерс писа, че властите в България, Румъния, Сърбия, Албания и Македония 
казват, че са изолирали местните банки така, че дори и банката майка в Гърция да се срине, дъщерните дружества да 
могат да оцелеят. Според Ройтерс гръцките дъщерни банки заемат дял от 20% от банковите системи на България и 
Македония и малко по-малко в Румъния, Сърбия и Албания. 
Преди дни главният икономист на UniCredit за региона на Централна и Източна Европа Любомир Митов каза, че каналите 
за възможна "зараза" са овладяни, но с изключение на един. По негови думи може да възникне проблем, ако хората 
започнат да теглят депозитите си. Като цяло той смята, че твърденията за крайни негативни ефекти върху българската 
икономика са преекспонирани. 
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Изчисления на UniCredit показват, че към края на 2014 г. капиталовата адекватност на Обединена българска банка е 
27,4% при 15,6% през 2011 г., на Пиреос е 28,5% при 20,1%, а на Юробанк – 24,8% при 15,4%. 
 
√ Официално: Гръцките банки остават затворени до 6 юли  
Гърците ще могат да теглят по 60 евро на ден от банкомати, ограниченията не важат за чужденци 
В опит да предпазят банковата и финансовата система от колапс гръцките власти ще затворят банките в страната до 6 
юли. Това стана ясно от публикувано в нощта срещу понеделник официално съобщение, предава AFP. По този начин т. 
нар. „банкова ваканция“ ще обхване периода до референдума за предложенията на международните кредитори, който 
ще се състои в неделя. 
По-рано и премиерът на Гърция Алексис Ципрас обяви, че властите ще въведат банкова ваканция и контрол на 
капиталите. В обръщение към нацията Ципрас заяви, че това е резултат от действията на Европейската централна банка. 
Тогава обаче той не поясни докога финансовите институции ще останат затворени. 
Тегленията на пари в брой от банкоматите ще са ограничени за гърци до 60 евро на ден. Официалното съобщение, 
подписано от държавния глава Прокопис Павлопулос, потвърждава по-ранните материали на гръцки и международни 
медии. 
Според държавата става дума за мерки от „изключителна спешност“. Те трябва да „защитят гръцката финансова система 
и гръцката икономика от изпадане в липса на ликвидност, причинена от решението на Еврогрупата на 27 юни за 
неудължаване на споразумението за предоставяне на кредити за Гърция", гласи официалното съобщение. 
По-рано обаче гръцкото правителство обяви, че тези ограничения при тегленията в брой няма да се прилагат за 
посетители от чужбина, ако те правят трансакции и тегления „с издадена в страната им кредитна карта". 
От БНБ поясниха в понеделник, че всякакви действия на гръцкото правителство и централна банка за налагане на мерки в 
гръцката финансова система нямат правна сила в България и не могат по никакъв начин да засегнат нормалното 
функциониране и стабилността на българската банкова система. От БНБ отново подчертават, че българската банкова 
система, част от която са и банките с гръцко акционерно участие, е напълно самостоятелна финансово и оперативно от 
банкови системи на други страни. Според банковия регулатор всякакви негативни развития в банкови системи на други 
страни не могат да имат пряко влияние върху стабилността и нормалното функциониране на българската банкова 
система.  
За решението за затваряне на банките в Гърция съобщи председателят на Piraeus Bank Антимос Томопулис още в неделя 
вечер. 
В емоционална реч по-късно Ципрас обвини за решението европейските партньори. Той говори за "пресиране и "грубо 
нарушение на европейските принципи". "Отхвърлянето на молбата на гръцкото правителство за кратко продължаване на 
програмата беше безпрецедентен акт по европейските стандарти, поставящ под въпрос правото на суверенен народ да 
взема решения", каза Ципрас. "Решението накара ЕЦБ днес да ограничи ликвидността на разположение на гръцките 
банки и принуди гръцката централна банка да предложи банкова ваканция и ограничения на тегленията от банки", каза 
той. 
Веднага след оповестяването на новината стотици гърци щурмуваха отново банкоматите, за да се опитат да спасят 
спестяванията си - навреме преди евентуалния срив на банковата система. В центъра на Атинското баровско предградие 
Кифисиа се образува огромна опашка пред банкомат на  National Bank of Greece, последният автомат в близкия район, 
който все още пуска пари, предаде Ройтерс. Въпреки внезапния проливен дъжд хората остават на опашката, за да успеят 
да изтеглят няколко банкноти, предава още агенцията.   
 
√ ЕК одобри мерките за контрол на капитала в Гърция  
Поддържането на финансовата стабилност е основното и неотложно предизвикателство пред страната, заяви 
еврокомисарят Джонатан Хил 
Европейската комисия (ЕК) одобри налагането на мерки за контрол на капитала, съобщава Ройтерс, като се позовава на 
съобщение на институцията. 
Според Брюксел Атина „оправдано нарушава законите на ЕС относно свободното движение на капиталите, за да защити 
банките си“. 
„При настоящите обстоятелства стабилността на финансовата и банковата система в Гърция представлява въпрос от 
първостепенен обществен интерес, което оправдава налагането на временни ограничения върху капиталовите потоци“, 
коментира еврокомисарят по финансовите услуги Джонатан Хил. 
„Поддържането на финансовата стабилност е основното и неотложно предизвикателство пред страната. Свободното 
движение на капитали обаче ще се наложи да бъде възстановено възможно най-скоро в интерес на гръцката икономика, 
еврозоната и единния пазар на Европейския съюз като цяло", допълва Хил. 
Еврокомисията изразява и готовност да окаже техническа подкрепа на гръцките власти. 
Припомняме, че Гърция обяви банкова ваканция през тази седмица, а в неделя ще се проведе референдум за 
предложените от кредиторите мерки за реформи и бюджетни ограничения. 
Междувременно финнасовите министри на държавите от еврозоната отказаха да удължат спасителната програма за 
страната и тя ще приключи на 30 юни, т.е. утре. 
 
√ САЩ призоваха кредиторите да обмислят облекчаване на дълга на Гърция  
Bажно e да се положат всички усилия за връщане към пътя, който ще позволи на Гърция да възобнови реформите, 
посочиха от Белия дом 
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Правителството на САЩ разглежда с особено внимание развитието на гръцката криза и цялостната ситуация в 
еврозоната. Президентът Барак Обама и финансовият министър Джак Лю призоваха лидерите на Европа и 
Международния валутен фонд (МВФ) да се намери решение Гърция да остане в рамките на валутния блок, предава WBP 
Online. 
Обама и германският канцлер Ангела Меркел проведоха телефонен разговор в неделя за развитието на събитията и 
постигнаха съгласие, че трябва да се намери начин Атина да възобнови пътя на реформите, без да напуска еврозоната. 
Лидерите на САЩ и Германия "се съгласиха, че е критично важно да се положат всички усилия за връщане към пътя, 
който ще позволи на Гърция да възобнови реформите и растежа в еврозоната", се посочва в изявление на Белия дом. 
Според комюникето икономическите съветници от двете страни провеждат постоянен мониторинг на бързо 
променящата се ситуация. 
Освен това американският финансов министър Джак Лю говори с лидерите от МВФ, Германия и Франция в събота, 
призовавайки ги да се намери начин да се запази Гърция в зоната с единна валута. Той също така ги посъветва да бъде 
обсъден въпросът за облекчаване на дълга на Гърция, за което намекна по-рано и МВФ. 
"(Финансовият министър – бел. ред.) Лю отбеляза, че е важно всички страни да продължат да работят за постигане на 
решение, включително да обсъдят потенциално опрощаване на дълга на Гърция в навечерието на референдума на 5 
юли, обявен от премиера Ципрас", се посочва в прессъобщение на Министерството на финансите на САЩ. 
Финансовият министър говори и с гръцкия премиер Алексис Ципрас за ситуацията в средиземноморската страна, 
призовавайки го да се намери "прагматичен компромис" с кредиторите на страната. 
Лю "подчерта необходимостта Гърция да приеме трудните мерки за постигане на по-прагматичен компромис с 
кредиторите си. Той отбеляза също, че е важно да се предприемат необходимите стъпки, за да се запази финансовата 
стабилност в навечерието на референдума". 
 
√ Емил Хърсев: Наблюдаваме класическа предфалитна картина в Гърция  
Един такъв фалит може да бъде изключително разрушителен, предупреди финансистът 
В момента в Гърция наблюдаваме класическа предфалитна картина. Това каза пред телевизия Bulgaria On Air 
финансистът Емил Хърсев по повод развитието на кризата в южната ни съседка. 
След като гръцките власти решиха да затворят банките в страната до неделя, когато е референдумът за предложенията 
на международните кредитори, финансистът коментира: „Има твърде малко икономика и твърде много политика в този 
процес. Доскоро в цял свят анализатори очакваха развръзка в последния момент, докато гръцкото правителство не 
направи завой“.  
Той припомни, че утре, на 30 юни, изтича срокът на настоящото споразумение, по което Гърция получава финансови 
инжекции. Кредиторите обаче не са пожелали да разсрочат до референдума финансовия пакет за Гърция, която във 
вторник трябва да изплати 1,6 млрд. евро на МВФ. 
„Наблюдаваме класическа предфалитна картина. Може гръцкото правителство да е очаквало удължаване на срока за 
тази помощ, но това не се случи. Затова референдумът в Гърция е безпредметен“, заяви Хърсев. 
За реакцията на международните пазари той коментира, че причината е не толкова свързаността им с гръцката 
икономика, колкото осъзнаването, че случилото се в Гърция може да се случи навсякъде другаде. 
„Наистина, край трябва да има. Но един такъв фалит може да бъде изключително разрушителен. България мина през 
такава процедура през 1990 г. и цяло десетилетие страната носеше тежките последици от този фалит, че и до ден 
днешен“, допълни той.  
Запитан ще има ли последици за България от евентуален фалит на Гърция, той отговори, че икономиката е свързана, но 
БНБ от години следи банките с гръцки собственици у нас и са проведени мерки за ограничаване на подобно въздействие.  
„Не се наблюдава пренасяне на паниката от Гърция към България. Точно обратното – има увеличаване на депозитите в 
цялата банкова система и в банките с гръцка собственост. Гръцките ни съседи изглежда си теглят парите от собствената 
си страна и ги харчат в България и Македония, където е по-евтино“, каза Хърсев. 
Големият въпрос е ще има ли в последния момент някаква форма на споразумение с кредиторите или ще бъде въведена 
драхмата, допълни финансистът. 
 
starozagorskinovini.com 
 
√ 30 дни отсрочка не помага на бизнеса, освен за преговори  
Най-вероятно КЕВР ще отложи с 1 месец решението си за поскъпването на фирмения ток, този срок не удовлетворява 
бизнеса, но пък е достатъчен, за да се ползва за динамични консултации, определи вчера шефът на Търговско-
промишлената палата в Стара Загора Олег Стоилов. 
Два дни след проведения внушителен протестен митинг, той коментира, че предприемачите са демонстрирали 
спонтанна и единна реакция и това е само първата стъпка, като изрази надежда, че ще бъде взета под внимание 
сериозността, с която бизнесът се отнася към темата. 
"Имаме конкретни, детайлно разписани предложения, този едномесечен срок е кратък, но все пак достатъчен, за да се 
обърне сериозно внимание на резервите в енергийната система и мнението на бизнеса е, че те са достатъчно големи и 
набележат ли се мерки за оптимизиране на разходите в сектор "енергетика", може въобще да не се стига до 
поскъпване", обобщи визията си Олег Стоилов 
"Ние имаме много по-слаби позиции от гледна точка на държавната протекция в сравнение с други страни, например с 
Турция, където сериозно се подпомага бизнесът. Държавата като не помага, поне да не пречи", препоръча шефът на 
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палатата. Според протестиращите бизнесмени, не са настъпили форсмажорни обстоятелства, императивно налагащи 
повишаването на цените на тока. Сред исканията им са още да има относителна устойчивост и предвидимост на бизнес 
средата и по-дълъг хоризонт за планиране. 


