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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
 
Econ.bg 
 
√ Минималната заплата нараства до 380 лв.   
Пенсиите също се увеличават от 1 юли 
Минималната заплата нараства с 20 лв. до 380 лв. от утре (1 юли). От началото на годината тя беше увеличена веднъж до 
360 лв.   
Заедно с това пенсиите също ще се увеличат от първия ден на юли с 1,9% според швейцарското правило, което се спазва 
у нас. То представлява 50% от ръста на средния осигурителен доход и 50% от ръста на инфлацията за предходната 
година. Така средната пенсия ще стане 321,44 лв.  
Що се отнася до минималната тя ще нарасне от 154,50 лв. досега до 157,44 лв. Таванът на парите за старост ще достигне 
910 лв. от 840 лв. Той представлява 35% от максималния осигурителен доход, който за 2015 г. възлиза на 2600 лв.  
Припомняме, че преди време Върховният административен съд отмени постановлението на Министерския съвет за 
определяне на нови размери на минималната работна заплата за 2015 г. Делото беше заведено от национално 
представителните работодателски организации Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска 
стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) и Българска търговско-промишлена палата (БТПП).  
В края на миналата година от правителството одобриха нарастване на минималното трудово възнаграждение с 20 лв. от 
1 януари на настоящата година до 360 лв. и с още толкова от 1 юли до 380 лв. 
 
 
√ КЕВР реши: Новите цени на тока влизат в сила от 1 август   
От регулатора ще имат месец да преразгледат предложението си за цените на електроенергията 
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) взе окончателно решение поскъпването на електроенергията да бъде 
отложено от 1 юли за 1 август. Това стана ясно след днешното заседание на регулатора. Така членовете на комисията се 
съобразиха с гласуваните от парламента промени в Закона за енергетиката. Според тях комисията има право да промени 
датата, от която  ще влязат в сила новите цени на тока.  
Целта е отсрочката да даде възможност за да се намери компромисно решение за това как да се измени стойността на 
електроенергията, така че тя да е съобразена и с желанията на бизнеса в страната.  
Според досегашното предложение на КЕВР токът за предприятията трябваше да поскъпне с до 20%. Повишението на 
цената обаче предизвика недоволството на работодателите обединени в БСК, БТПП, КРИБ и АИКБ. В резултат на това на 
26 юни представителите на бизнеса и на работниците у нас излязоха на протест.  
"КЕВР очаква оповестените от органите на изпълнителната и законодателната власт действия да създадат в срок до един 
месец възможности за намиране на резерви за оптимизиране на разходите, съответно на цените на електрическата 
енергия", се казва в официалното съобщение на комисията.  
На заседанието си в петък от регулатора отложиха решението за това дали да има отсрочка от един месец за 
поскъпването на електроенергията. Тогава стана ясно само, че ще има поевтиняване със 7,53% на природния газ, подаван 
от „Булгаргаз“ на крайните потребители.  
  
Вестник Стандарт 
 
√ Кризата удря износа ни 
От кризата в Гърция е възможно да пострада българският износ. Това мнение изразиха пред БТА председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ Васил Велев и изпълнителният председател на Българската 
стопанска камара /БСК/ Божидар Данев. Той напомни, че едно от основните пера в износа ни за Гърция е металургичната 
продукция. 
Васил Велев отбеляза, че Гърция е петият ни търговски партньор по размер на търговията и износа от България. 
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Възможно е да пострадат пера на износа като метали, електроенергия, облекло и текстил, дървообработване, метални 
изделия и други. Възможностите за работа на български граждани в Гърция също ще бъдат редуцирани. Относно 
ограничението на банковите услуги в Гърция Божидар Данев коментира, че все още не е известно българските банки, 
които са с гръцки произход, дали ще могат да оперират, защото основните им операции минават през Гърция. Това би 
довело до блокиране на голяма част от износа. Според Велев предложението на гръцката страна за данък върху 
трансакциите от България към Гърция, който влиза в сила наесен, допълнително ще затрудни българския износ и ще 
стопира възможностите за изнасяне на производства у нас. Един от изпреварващите ходове на българската държава би 
трябвало да е настояване за отмяна на това законодателство. 
Очакваме проблеми с разплащането 
Радина Банкова, председател на Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил 
/БАПИОТ/ 
Още не можем да кажем, че се усещат някакви съществени проблеми в бранша, но по принцип очакваме наличието на 
такива, защото Гърция ни е основен партньор като клиенти и доставчици. Не е ясно как ще стават разплащания и изобщо 
може би нещата ще блокират доста сериозно. Предполага се, че повечето от гърците имат гръцки сметки, от които 
плащат, а не български. По отношение на това, че банковата им система няма да работи, просто не виждам как реално 
ще се случват нещата. Очакваме и най-вероятно да има проблеми с износа ни към гръцкия пазар, имайки предвид, че 
гърците няма да могат да плащат. 
Букмейкърите спряга залозите за Grexit 
Британската букмейкърска компания "Уилям Хил" обяви, че спира залозите за евентуално излизане на Гърция от 
еврозоната (Grexit). Това се наложило поради притока на залагания именно за този сценарий на кризата, предаде Фрас 
Прес. "При изключително нестабилната обстановка, при която се развиват събитията, е много трудно да гарантираме 
точността на работа", обяви говорителят на компанията. 
Преди да спре приемането на залози, "Уилям Хил" предлагаше коефициент 9 към 2 Гърция да остане в еврозоната, а 
напускането на страната се котираше с 1 към 3. 
Сделките на БФБ се удвоиха 
На фона на срива на борсите в съседните страни и в цяла Европа, на Българската фондова борса сделките се удвоиха, а 
индексите се покачиха. SOFIX финишира на зелена територия, а BGTR30 затвори над 400 пункта за пръв път от 8 май. 
Ситуацията на българския капиталов пазар контрастира рязко спрямо сериозните спадове на индексите в Европа, 
отбелязали понижения в интервала 2%-4%. Не по-различна бе ситуацията в съседна Турция, където основният бенчмарк 
ISE 100 се понижи с 1,2%, в Румъния BET изгуби 1,89%, и Сърбия, където BELEX спадна с 1,4 на сто. В първите минути на 
търговията в понеделник БФБ съобщи, че разширява с 30% ценовите диапaзони, които предизвикват прекъсвания за 
нестабилност. Малко по-късно обаче пазарният оператор отмени решението си и върна ценовите диапазони в 
стандартните нива. 
Така за деня оборотът на регулирания пазар възлезе на 752,1 хил. лв. Сключените на пода на БФБ-София сделки днес са 
290 - двойно повече в сравнение с обичайното за последните няколко дни. Превес взеха поевтиняващите акции, което бе 
доказателството за минорното настроение сред пазарните участници. Книжата на 23 компании изтриха от стойността си, 
на 18 поскъпнаха, а на други 7 останаха без промяна. 
Лидери по оборот са Синергон Холдинг АД - с 273,9 хил. лв., Холдинг Нов Век (без промяна) - със 115 хил. лв., и Първа 
инвестиционна банка - със 75,2 хил. лв. 
 
Money.bg 
 
√ КЕВР даде още един месец за цените на тока  
Комисията за енергийно и водно регулиране реши да удължи с 1 месец срока на регулаторния период 2014/2015 г., 
който трябваше да приключи на 30 юни. Така напрактика КЕВР дава месец отсрочка за намиране на компромисно 
решение за това как трябва да се изменят цените на електроенегията. 
Припомняме, че с подготвените от КЕВР до момента предложения токът за бизнеса трябваше да поскъпне с до 20%, 
което предизвика недоволството и протестите на работодателите обединени в БСК, БТПП, КРИБ и АИКБ. 
„КЕВР очаква оповестените от органите на изпълнителната и законодателната власт действия да създадат в срок до един 
месец възможности за намиране на резерви за оптимизиране на разходите, съответно на цените на електрическата 
енергия", пише в решението на енергийния регулатор. 
 
Mediapool.bg 
 
√ Регулаторът отложи за август новите цени на тока 
Планираното от енергийния регулатор поскъпване на тока с 2 процента за бита и между 13 и 20 на сто за бизнеса се 
отлага и няма да влезе в сила на 1 юли, реши напълно очаквано Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) в 
понеделник. Това стана възможно след като предишната седмица на пожар парламентът удължи регулаторния период в 
електроенергетиката до края на юли 2015 г. заради протестите на стопанските потребители, които в петък спряха за час 
работа в знак на протест срещу цените и липсата на реформи в отрасъла. 
Очакванията на комисията са в следващия месец да станат факт държавните помощи за енергоемките предприятия и да 
излязат резултатите от финансовите проверки в сектора. Те трябва да й дадат основание за орязване на разходите за 
изкупуване на зелена енергия, за да не се вдигне двойно таксата "задължение към обществото" и така да няма 
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поскъпване за домакинствата. Компенсирането на бизнеса пък ще ограничи вдигането не цените на свободния пазар, 
надяват се управляващите и КЕВР. 
Тя очаква оповестените от органите на изпълнителната и законодателната власт действия да създадат до един месец 
възможности за намиране на резерви за оптимизиране на разходите, съответно на цените на електрическата енергия. 
Комисията се реши на този компромис с ясното съзнание, че в удълженото време може и да не се намерят желаните 
резерви за задържане на цените на тока, каквато е целта преди местните избори на правителството на ГЕРБ, чийто лидер 
Бойко Борисов веднъж вече бе принуден да подаде оставка като премиер заради протести срещу цените на тока и 
парното през февруари 2013 г. 
При дискусията в парламента за цената на тока миналата седмица председателят на комисията Иван Иванов предупреди, 
че всяко забавяне на действието на новия по-балансиран ценови модел води до ръст на дефицита в силно закъсалата 
финансово НЕК, а съществува вероятност и да не се постигнат търсените икономии. По-късно министърът на енергетиката 
Теменужка Петкова изчисли, че за периода на отсрочката дефицитът на държавната НЕК ще нарасне с 50-60 млн. лв. 
При новото положение вероятно бизнесът няма да предприеме нови протестни действия до новото решение на КЕВР за 
цените на тока, тъй като преди ден председателят на Асоциацията на едрия капитал в България Васил Велев обясни, че 
готовността на предприятията за стачка зависи от решението на регулатора за отлагане или влизане в сила на новите 
цени. 
Удължаването на регулаторния период може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред Върховния административен 
съд. 
 
novini.bg 
 
√ Гръцката криза може да удари малкия и средния бизнес у нас  
Българският бизнес е умерено притеснен от задълбочаващата се криза в Гърция. 
В неделя правителството на Алексис Ципрас обяви банкова ваканция до 7 юли. Това ще доведе до проблеми с 
плащанията по сделки между наши и гръцки фирми. Най-уязвими са малките и средните фирми, които не могат да си 
позволят дълго време да кредитират своите партньори. Не се очаква ограниченията да се отразят върху банките с гръцко 
акционерно участие в България, съобщи вчера БНБ. 
Най-уязвими са износителите, коментираха вчера от работодателските организации, пише в. Сега. Не е ясно как ще 
вървят преводите на българските банки, които са с гръцки произход, защото основните им операции минават през 
Гърция, тревожат се от Българската стопанска камара. 
Изпълнителният председател на БСК Божидар Данев напомни, че едно от основните пера в износа ни за Гърция е 
металургията. "Гърция е петият ни по значимост търговски партньор и свиването на тамошната икономика ще се отрази 
негативно", обясни Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Освен метали наши 
фирми изнасят за Гърция ток, дрехи, текстил и др. И докато по-големите предприятия могат да си позволят да чакат, по-
дребните фирми, зависими от гръцки контрагенти, могат сериозно да закъсат. "Ние съветваме компаниите да имат едно 
наум. Ситуацията е нова и за нас като работодатели", обясни Велев. Според Александър Димитров от БТПП със сигурност 
ще има забавяне в плащанията. "Когато партньорът ви е затруднен, явно ще му трябва време, за да се ориентира и 
съвземе", каза той. 
Според заместник-председателя на БСК Камен Колев е добре фирмите да имат резервни варианти, в случай че Гърция 
фалира и излезе от Еврозоната. "Имаме пресния пример с руската рубла, която се обезцени преди няколко месеца, и 
фирми, които търгуваха с Русия, загубиха пазара там, защото стоките им се оказаха скъпи. Нещо подобно ще се случи, ако 
Гърция се върне към драхмата", посочи Колев. 
Икономистът от Института "Отворено общество" Георги Ангелов също смята, че банковата ваканция в Гърция ще се 
отрази негативно върху търговията. "Трябва да се има предвид обаче, че голяма част от сделките между двете страни се 
осъществяват от гръцки фирми, които търгуват помежду си, и затова е трудно да се прогнозира ефектът", посочи 
икономистът. 
"Преди кризата Гърция беше експортна дестинация номер 1 за България, но фирмите ни постепенно се пренасочиха към 
други страни и днес износът към Гърция е само около 6%. България вече не е толкова зависима и от гръцките 
инвестиции, а през последните години около 10 хиляди гръцки компании са се преместили в България. Т.е. гръцката 
криза води до преместване на малки фирми в България, а влошаването на кризата ще ускори този процес", посочи 
Ангелов. 
Заради затворените банки плащанията между туроператори и доставчици на туристически услуги в Гърция ще бъдат 
затруднени. Гръцкото Министерство на икономиката обяви, че ограниченията върху движението на капитали няма да се 
отнасят за чужденците и всеки притежател на кредитни и дебитни карти, издадени извън Гърция, ще може да тегли с тях 
от банкомати или да плаща. Проблемът е, че банкоматите често остават празни, а и хотелите и магазините започват да 
отказват плащания с карта, защото парите отиват в блокирана сметка. 
Според Румен Драганов, шеф на Института за анализи и оценки в туризма, българските туристи по принцип носят пари в 
брой, защото знаят, че гръцките ресторанти и хотели не обичат кредитни или дебитни карти. "В Гърция разплащането е с 
"бакалски сметки", ала "Балкантурист" от 70-те години, и по тази причина българите, които традиционно носят малки 
суми и отиват на краткосрочни почивки, няма да имат затруднения", коментира експертът пред агенция "Фокус". Според 
него туристическият ни бизнес може да пострада от загуба на част от гръцките си клиенти - пенсионери и заети в 
държавната администрация, защото те получават парите си от бюджета, който е продънен. От друга страна пък, гръцките 
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проблеми водят до поевтиняване на еврото, което прави страни като Гърция и България по-привлекателни за туристи от 
държави с други валути - долари, британски лири, йени и т.н. 
А според финансиста Емил Хърсев рисковете и за гръцката, и за нашата икономика са преувеличени. "Проблемът в 
Гърция е с нейния държавен дълг, самата гръцка икономика е доста автономна и се справя доста прилично. В 
продължение на пет години - от 2010 г. насам, гръцките фирми се пренастройват така, че да оцелеят дори ако държавата 
фалира. Банките също са подготвени за тази развръзка, като една сериозна част от спестяванията в гръцката банкова 
система вече са изтеглени", добави финансистът. 
Хърсев коментира, че при несъстоятелност на държавата се затруднява сериозно действието на финансовата система, 
въвеждат се ограничения, разрешителен режим за капиталови трансфери, ограничения на плащанията и тегленията. 
"Това вероятно ще доведе до пореден спад на производството в Гърция, но не очаквам това да е нещо драстично като 
онзи спад, който видяхме след финансовия крах у нас през 1990 г. В дългосрочен план обаче влиянието ще е негативно, 
обедняването на Гърция, която беше единствената богата държава на бедните Балкани, е лоша новина", изтъкна той. 
"Не се наблюдава пренасяне на паника от Гърция към България. Точно обратното - има увеличаване на депозитите в 
нашата банкова система въпреки ниските лихви. Гръцките ни съседи, изглежда, си теглят парите от собствената си страна 
и ги харчат в България и Македония, където е по-евтино", каза още Хърсев. 
Българските еврооблигации вчера поевтиняха най-много сред тези в Източна Европа, а румънската лея поведе спада на 
валутите от региона заради страхове, че банковите индустрии на страните може да бъдат засегнати от "зараза" след 
евентуално напускане на еврозоната от Гърция, съобщи "Блумбърг". "Банковата индустрия се гради на доверието, а ако 
то изчезне, дори най-стабилната банка може да изпита затруднения. В такъв случай гръцките собственици ще имат по-
малка възможност да помогнат на дъщерните си банки в България", казва икономистът от Royal Bank of Scotland Plc Габор 
Амбрус. Според БНБ банките с гръцки собственици у нас в момента нямат проблеми. 
Наложените в гръцката държава финансови мерки нямат правна сила в България и по никакъв начин не могат да засегнат 
българската банкова система. Не могат да бъдат засегнати и банките с гръцко акционерно участие в България. Това 
съобщи вчера БНБ във връзка с решението на гръцкото правителство за обявяване на банкова ваканция и въвеждане на 
капиталов контрол в Гърция. 
"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. Вследствие 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 казва в съобщението на БНБ. 
Преди седмица управителят на БНБ Иван Искров обясни, че банките у нас, включително тези с гръцки собственици, нямат 
никакви експозиции към Гърция и са абсолютно независими операционно. Това би ги предпазило от всякакви негативни 
сценарии, свързани с бъдещи решения за Гърция. Той предупреди обаче, че процесът на разрешаване на дълговата 
криза в Гърция най-вероятно ще бъде продължителен и ще остане потенциален източник на несигурност и напрежение. 
"В такава среда безусловно е необходимо БНБ да разполага с ясен мандат и перспектива пред нейното ръководство, за 
да работи заедно с останалите институции в страната за поддържане на макроикономическата стабилност и в защита на 
дългосрочните национални интереси", смята Искров. 
Според експерти единствената опасност за банките с гръцко участие у нас би могла да бъде масова паника от страна на 
потребителите. Привлечените средства на четирите банки с гръцко участие у нас намаляват леко в края на първото 
тримесечие на 2015 г. в сравнение с година по-рано, показват изчисления на "Сега". 
Депозитите в банка "Пиреос" са се свили с 350.7 млн. лв. до 2.3 млрд. лв. Вложенията в ОББ намаляват с 321.4 млн. лв. до 
5.2 млрд. лв. Влоговете в Алфа банк са по-малко с 234.9 млн. лв. до 3.6 млрд. лв. в края на първото тримесечие на 2015 г. 
Депозитите в Юробанк (Пощенска) намаляват със 101.2 млн. лв. до 4.8 млрд. лв. 
В същото време печалбата на две от банките расте. Печалбата на ОББ, която е четвъртата най-голяма банка у нас по 
активи, е нараснала с 8.3 млн. лв. до 25.3 млн. лв., или с над 49% за година. Печалбата на Юробанк пък се е увеличила с 
15.6 млн. лв., или с цели 300%, до 20.8 млн. лв. С 53%, или 4.9 млн. лв., до 4.2 млн. лв. се свива резултатът на Алфа банк за 
1 година. Загубата на "Пиреос" пък се задълбочава от 4.7 млн. лв. в края на първото тримесечие на миналата година до 
21 млн. лв. 
През първото тримесечие на 2015 г. намаляват активите на три банки с гръцко участие у нас - ОББ, "Пиреос" и Алфа банк, 
докато тези на Юробанк се увеличават леко. С малко над 3%, или 215.4 млн. лв., по-малко са активите на ОББ в края на 
март 2015 г. в сравнение с година по-рано. В момента активите на четвъртата по големина банка у нас са 6.398 млрд. лв. 
Активите на Алфа банк се свиват с 6.8% до 3.4 млрд. лв., а тези на банка "Пиреос" - с 8.5% до 3.02 млрд. лв. 
Междувременно Юробанк увеличава активите си леко със 71.8 млн. лв. до 5.87 млрд. лв 
 
News.bg 
 
√ Следващият протест трябва да се проведе пред ЕСО 
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Скрийншот от 16:24 часа на 26 юни 2015 г., на който прави силно впечатление, че данните на ЕСО са „замръзнали“ на 
11:00. 
От петък насам в медиите се води нещо като тиха, мека хибридна война. Последното, разбира се, е много силен израз, 
но то онагледява особените маневри около „количественото оценяване" на мащабите на протеста, проведен на 26 юни 
2015 г. в часовия пояс от 10:30 до 12:30 часа. 
Протестът, координиран от четирите национално представителни организации, беше насочен срещу безумното 
повишаване на ценовата добавка „отговорност пред обществото" с близо 120 процента. Иначе казано, протестът беше 
срещу подготвяното увеличаване на цената на тока за индустрията с 20 на сто, за да може с тези средства да се плаща на 
една определена категория привилегировани и блажено живеещи извън всякаква пазарна логика производители и 
търговци на електроенергия. 
Тук не е мястото да размишляваме над това как предприети от предишни правителства мерки доведоха до пълно 
компрометиране на „зелената идея" в очите на обществото и как ударното „стимулиране" на изграждането на енергийни 
мощности от възобновяеми енергийни източници ощастливи двете лобита - атомното и въглищарското. 
Днес те са спокойни, че преобладаващата част от населението е намразило възобновяемите енергийни източници 
години напред. България вече се радва на много добре забележим дял на производство на „зелена енергия", но хората 
вместо да се радват на тази наша водеща позиция, пустосват и проклетисват финансовите ефекти, които ВЕИ-тата 
предизвикват върху цената на тока. 
Под благовидната аргументация, че трябва да се увеличава делът на електроенергията, произведена от ВЕИ, в страната 
беше създадена нормативна уредба, която граничи с узаконения грабеж. За да се постигне бързо увеличаване на дела на 
ВЕИ, на инвеститорите се дадоха такива стимули, че... цената на тока „хвръкна с песни в небесата", както е казал поетът. 
Авторът на тези редове е от привържениците на производството на електроенергия от ВЕИ и точно затова, сегашното 
положение му причинява почти физическа болка. Вместо в България да се постигне разумно и балансирано увеличаване 
на дела на ВЕИ в електропроизводството, беше „постигнато" създаването на особена каста на привилегировани 
производители и търговци, които са „обдарени" от нормотворците с такива благини и изкупни цени, че на цялото 
общество му пищят ушите. 
Обществото вероятно би преглътнало някак си цената на „позеленяването" на енергетиката, ако то не се съпровождаше, 
освен с „узаконен грабеж", и с напълно незаконен такъв. Обществото няма как да преглътне изкупуването по 
привилегировани цени на електроенергията на фотоволтаични централи, включени в мрежата след законноустановения 
срок. Обществото не може да приеме по никакъв начин да финансира и измамите с когенерацията в топлофикациите и 
заводските централи, където с пълна сериозност ни уверяват, че едва ли не произвеждат повече пара за отопление през 
лятото, отколкото през зимата. Обществото отказва да плаща за кражби и за некадърно управление на отрасъл 
„енергетика". 
Очевидно е, че са необходими реформи за въвеждането на някакъв елементарен ред в енергетиката. Тази теза се 
подкрепя и от правителството и от независимия регулатор - КЕВР. Неочаквано за всички обаче, точно от КЕВР дойде най-
болезненият удар, пряко следствие от негативните ефекти от необмислената, непазарна и в крайна сметка анти - 
икономическа интервенция за „позеленяване" на енергетиката. Драстичното увеличаване на цената на тока за 
индустрията ще бъде платено от всички потребители, а част от индустрията просто може да престане да бъде такава и да 
се превърне в купчини от движимо и недвижимо имущество. 
Всичко това, доведе до протеста на 26 юни 2015 г. Този протест по никакъв начин не беше насочен нито срещу 
правителството, нито срещу парламентарното мнозинство. Той беше насочен срещу грабежа в енергетиката - и срещу 
узаконения грабеж и особено срещу незаконния. Този протест беше протест в подкрепа на евентуалното желание на 
правителството да прави реални и разумни реформи в енергетиката. 
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Въпреки тези очевидни факти, точно от хора, които са държавни служители, потече доста перфидното и отровно 
внушение, че обявеното от протестиращите изключване на индустриални мощности в периода между 11:00 и 12:00 часа 
на 26 юни 2015 г., (което беше основното протестно действие, редом с митингите и шествията) не се е отразило върху 
товара на енергийната система на страната. Един вид - „слаб Ви е бил протестът господа". 
Атаката срещу данните за падане на товара на електро - енергийната мрежа никак не е случайна. За разлика от повечето 
протести в страната, при които протестиращите твърдят едно - полицията друго, а тези, срещу които се протестира, 
разправят трето, протестът на 26 юни 2015 г. имаше уникалното качество, че поне един от показателите му може да се 
измери точно, с точност до киловат. Точно това огромно предимство и достойнство на протеста срещу кражбите в 
енергетиката беше атакувано от Електро - енергийния системен оператор (ЕСО). На обществото беше съобщено, че нищо 
не се е случило. 
Всъщност, мащабът на митингите и шествията говореше, че се е случило нещо много сериозно и най-вероятно затова от 
ЕСО се втурнаха да омаловажават станалото. Те най-вероятно са смятали, че така проявяват лоялност към „големите 
шефове" от КЕВР. Лошото е, че има страшно много улики, че „проявената лоялност" си е живо манипулиране на данни, 
изопачаване на числени показатели и „четене на Евангелието" по дяволовски. 
Още в петък след обед (26 юни 2015 г.), координаторите и ръководителите на протеста усетиха, че изявленията на ЕСО са 
в конфликт с реалността и започнаха да изясняват къде е истината и кой си криви душата. За това те имаха и 
необходимата компетентност и нужните данни. 
В 17:10 часа на 26 юни 2015 г., един от основните организатори и говорители на протеста, г-н Румен Радев, разпространи 
два файла, придружени с коментар. Единият файл беше снимка от екрана на компютъра на г-н Радев с информация от 
сайта на ЕСО. Другият файл представляваше „екселски" файл с интерпретация на същата информация. 
Г-н Румен Радев се самоопределя като човек, който „не обича да говори неаргументирано, но и не приема безропотно 
някой да го лъже" и реакцията му не закъсня. Той заяви в прав текст, че има съмнения за манипулация на данните. 
Заявените причини за това негово усещане са няколко. Макар че часът, в който е направена снимката, е 16:24, прави 
силно впечатление, че данните на ЕСО в тази част са „замръзнали" на 11:00. За всички посочени часови пояси от деня на 
протеста (петък, 26 юни 2015 г.) стойностите са чувствително по-ниски (например интересни са съпоставянията 
петък/петък), но особено интересна е разликата за часовия пояс 10 - 11ч, когато достига 610 МВт спрямо 509 МВт в 
предходния часови пояс; 
Измененията между двата съседни часови пояси 10-11 и 9-10 за анализираните шест работни дни и два почивни дни 
показва винаги положителни или около нулата промени, докато само в днешния ден разликата е силно отрицателна. 
Разликата е минус 103 МВт. 
Главният енергетик на предприятието, ръководено от г-н Румен Радев (не споменаваме имена на предприятия, за да не 
ни обвинят в скрита реклама) го е информирал, че към 10:45 часа на 26 юни 2015 г., е видял в системата на ЕСО товар от 
4100 - 4120 МВт, което е близо до обичайното за работен ден, но доста по-различно от отчетеното впоследствие. Към 
11:05 стойностите са 3940 - 3950 МВт. Иначе казано, налице е спад със 150 - 170 МВт, което не е никак малко. 
Един от съдружниците в холдинга на г-н Румен Радев е следил товара в сайта на ЕСО чрез смартфона си точно по 
времето, когато е протичал митингът и към 11:45 (точно когато г-н Радев е говорел пред събралото се множество), е 
видял, че стойността на товара в сайта на ЕСО е 3880 МВт. 

 
Таблица и диаграма, от които се вижда, че стойностите на товара за цялата мрежа на РБ в 10:45 и в 12:05 часа се 
различават точно със 160 МВт. Точно толкова, колкото твърдяха протестиращите 
До 11 часа на деня на протеста, 26 юни 2015 г., петък, делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) е бил около 10,2-
10,5 процента, докато след 11 ч., същият дял пада на 6-7 на сто. Подобна внезапна промяна навежда на мисълта, че са ги 
обърнали в товаров режим (примерно, включили са помпите на ПАВЕЦ...). Въпросът „защо е предприето такова 
действие?" е риторичен, като се има пред вид неистовия напън на ЕСО да „докаже", че протестът не се е отразил на 
енергопотреблението в страната ...Междувременно, в събота (27 юни 2015 г.) бяха разпространени данните на ЕСО за 
товара на мрежата на 26 юни 2015 г., разбити по типове производители (АЕЦ, кондензационни ТЕЦ, топлофикационни 
ТЕЦ, заводски ТЕЦ, ВЕЦ, малки ВЕЦ, вятърни ЕЦ, фотоволтаични ЕЦ, био ТЕЦ) и по време - на петминутни интервали за 
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периода от 10:40 до 12:05 часа.Не е нужно да си от щаба на протестиращите, за да видиш, че стойностите на товара за 
цялата мрежа на България в 10:45 и в 12:05 часа се различават точно със 160 МВт. Точно толкова, колкото твърдяха 
протестиращите.Данните на протестиращите се потвърждават точно от данните на ЕСО. Оказа се, че в ЕСО могат да 
поизлъжат в оценката дали протестът се е отразил на товара на електро-енергийната мрежа, но не рискуват да 
фалшифицират числените данни. Когато се намери някой, който може да чете тези данни, истината излиза наяве. 
Така че - данните на ЕСО всъщност потвърждават заявеното от четирите национално представителни работодателски 
организации: 
„Около 15:30 часа на 26 юни 2015 г. информациите от различни протестиращи предприятия в страната показват, че 
реален, ефективен протест е проведен в 76 населени места в страната. Протестът обхваща повече от 170 000 мениджъри, 
работници и служители от над 1250 предприятия. ... По време на протеста се стигна до сваляне на товар от електро-
енергийната мрежа с около 150 мегавата. Подчертаваме, че изключването на мощностите от протестиращите 
предприятия, както и възстановяването им, е извършено поетапно в периода между 10:30 и 12:30 часа, като в отделни 
случаи предварително е било заявено и по-ниско потребление". 
На лъжата краката са къси. Още по-глупаво е, когато се лъже без необходимост. 
Протестът на работодателите, работниците и служителите от посочените над 1250 предприятия беше и е насочен срещу 
кражбите и некомпетентността в енергетика, а не срещу правителството или персонално срещу някого в КЕВР. Протестът 
наистина беше принципен, наистина беше реален и наистина беше мощен. Той беше „за" евентуалните реални реформи, 
които правителството може да предприеме и не целеше да „клати лодката на властта".Някой обаче се опитва да внуши 
на властта, че спирането на кражбите в енергетиката може да я ... дестабилизира. Други пък се опитват да внушават на 
властта, че не си струва да обръща внимание на протестиращите. Те видите ли, не могат да бъдат забелязани от ЕСО... 
Е, какво пък, следващият протест може да се проведе и пред сградата на ЕСО, направо пред Централното диспечерско 
управление. То май, наистина там му е мястото. 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ КЕВР реши: Новите цени на тока се отлагат с месец 
Отсрочиха и с ден решението за парното. Във вторник казват колко ще струва 
Комисията за енергийно и водно регулиране реши да отложи новите цени на електроенергията за август. Решението за 
тях ще бъде взето на 31 юли. Това стана след като промените в Закона за енергетиката бяха публикувани в извънредно 
издание на “Държавен вестник” в събота. 
Мотивите на комисията са, че има важни обстоятелства, които биха могли да окажат влияние върху окончателното 
решение колко да струва електроенергията. 
Регулаторът чака да бъде приета наредбата, която да позволи на предприятията, ползващи над 30 гигаватчаса ток, да 
плащат само 15% от цената за зелена енергия. Другата причина за отложените цени е, че в този един месец могат да се 
намерят резерви за намаляване на разходите в енергетиката, а оттам и по-малко поскъпване. 
Както “24 часа” вече писа, КЕВР предвиди увеличение на цените на тока от 1 юли за битовите потребители и малкия 
бизнес от 1,53, 1,22 до 3,64% съответно за ЧЕЗ, ЕВН и “Енерго-Про”. 
Комисията определи и единна за всички цена за “задължения към обществото” от 40 лв. за мвтч. Бизнесът досега 
плащаше 18,93 лв., а битовите потребители - 53 лв. за мвтч. 
Точно това взриви бизнесорганизациите, които настояха да няма поскъпване на тази такса. В петък предприятия спряха 
за 1 час заради поскъпването на еленергията, което се изчислява за бизнеса от 13 до 20%. 
Работодателски организации заявиха, че идната седмица ще решават дали да продължат с протестите. Министерството 
на енергетиката започна да търси резерви в държавните енергийни компании, депутати и работодатели се взряха в 
доходите на енергетиците. 
Очакват се и резултатите от одитите на възобновяемите източници, които прави АДФИ. Проверява се кога са 
присъединени и дали това е законно. Ще бъдат отрязани цените на тока на тези фотоволтаици, които са строени с 
европари. 
В понеделник Комисията за енергийно и водно регулиране трябваше да се произнесе за ценатана топлинната енергия в 
различните градове. Към 17,44 часа шефът на регулатора Иван Иванов, заяви пред “24 часа”, че решението е отложено за 
вторник. 
Комисията е поискала от всички топлофикации да представят договори за топлинна енергия. Според това колко топлинна 
енергия ще бъда произведена ще бъде определено и количеството еленергия, което ще се изкупува на преференциални 
цени. Експертите ни гледат договор по договор, каза Иванов. Това е още една възможност да бъде намалена таксата, 
която гневи бизнеса. 
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√ Износът ни за Гърция: ток и пшеница. Вносът ни: масла 
133,4% е ръстът на търговията със съседката от януари до март. 
Освен в банковия сектор гръцките инвестиции имат влияние и в производството на метали у нас, показват данни на 
министерството на икономиката. 
За периода 1996-2014 г. инвестициите на Гърция в България са 3,55 млрд. евро, което е 8,2 на сто от общия размер от 
всички за периода. Страната е на 3-о място след Холандия и Австрия. 
По данни на Българската агенция за инвестиции Гърция е в челните места в търговията, финансовото посредничество и 
недвижимото имущество. Сред 100-те най-големи чуждестранни инвеститори 3 са гръцки - “Виохалко” с компаниите си 
“София мед” и “Стомана индъстри”, “Хеленик петролиум” с българската си фирма “Еко-Елда България” и “Брюинвест” със 
“Загорка”. 
133,4% ръст отчита търговското ни салдо с Гърция през първите 3 месеца на тази година, показват данните на 
икономическото министерство.Износът към Гърция за първото тримесечие на 2015 г. се увеличава с 13,4%, а вносът - 
едва с 1,9 на сто. Това е на фона на миналата година, когато има спад на износа с 4,2 на сто и на вноса с 6,9 на сто. Гърция 
е на 5-о място в износа ни (с дял от 6,6 на сто) след Германия, Русия, Италия, Румъния, Турция и Испания. 
От стоките, които изнасяме, на първо място е токът. За първите 3 месеца на годината сме продали на гърците 
електроенергия за 20,4 млн. евро, а за цялата минала година - за 77 млн. евро. На второ място е износът на пшеница и 
смес от пшеница и ръж. На трето място са изделия на шивашката промишленост, което се обяснява и с работата на 
ишлеме. Внасяме от Гърция нефтени масла, те заемат 11,73% от целия внос, отпадъци от мед - 3,33 на сто, полимери - 
3,26 на сто. 
 
√ Министерството на икономиката прави анализ на ефекта от Трансатлантическото партньорство 
Съветът по европейските въпроси (СЕВ) започва серия от обсъждания на Трансатлантическото търговско и 
инвестиционно партньорство (ТТИП), което представлява споразумението за свободна търговия между ЕС и САЩ, 
съобщиха от Министерски съвет . 
Днес Съветът, ръководен от вицепремиера по координация на европейските политики и институционалните въпроси 
Меглена Кунева, възложи на Министерството на икономиката да представи до следващия понеделник информация за 
изготвените до този момент анализи за ефекта върху България в различните области на споразумението – земеделие, 
малки и средни предприятия, инвестиции, права на работниците, възможности за арбитраж, инвестиции, износ и др. 
На следващото си заседание СЕВ ще дискутира наличната информация и на база на нея ще разгледа възможностите за 
изготвяне на цялостен анализ и оценка на ползите и негативите за страната ни от прилагането на ТТИП. 
Вицепремиерът Кунева коментира, че засилването на негативните обществени настроения срещу проекта както в 
България, така и в редица други европейски държави изисква подобен обективен анализ да бъде представен на 
гражданите. Тя настоя за взаимодействие по темата между различните министерства – на икономиката, на финансите, на 
труда и социалната политика, на правосъдието, на земеделието и храните и на околната среда и водите. 
 
Вестник Труд 
 
√ Външният министър: Няма драма за нас, ако Гърция излезе от еврозоната 
За нас Гърция е безкрайно важна. Никой не се радва за положението там. Истината е, че с референдуми дългове не се 
плащат. България се е подготвила за тази криза през последните няколко години. Българският бизнес се е пренасочва, 
гръцките инвестиции у нас вече са на друго равнище. Тази криза няма да повлияе на българската банкова система и 
гръцките банки у нас. Това обяви в сутрешния блок на БНТ министърът на външните работи Даниел Митов. 
"България не може да вземе отношение по едно евентуално излизане на Гърция от еврозоната. Гръцките граждани ще 
вземат това решение на предстоящия референдум. Ние държим да видим еврозоната цяла и стабилна. Важно е 
еврозоната да бъде запазена такава каквато е и Гърция да излезе от тежкото положение. За България няма да е голяма 
драма, ако Гърция излезе от еврозоната. Пак ще повторя, че държавата, икономиката и банковата система са подготвени 
за един подобен вариант. Ако Гърция излезе от еврозоната, ще има известни сътресения и загуба на доверие. Държавите 
членки в еврозоната са мощни икономически и мисля, че бързо ще преодолеят този проблем. Най-важното е в Гърция да 
надделее разума и преговорите да приключат с успешен край. Европа трябва да демонстрира единство", категоричен 
беше Митов. 
"Министърът коментира и темата за натовските военни учения в България. Няма никакви неясноти около ученията. 
Решенията за тях са взети още на срещата на върха на НАТО в Уелс. Всички 28 държави са готови да декларират, че ще 
подкрепят своите съюзници. Вече има рискове за сигурността на държавите-членки. Подобни учения са се реализирали 
доста често през последните години. 
Има над 200 за последните 4 години. Договорните ни отношения със САЩ са регламентирани още през 2006 година от 
правителството на тройната коалиция. Тук ще се провеждат военни учения. Военната техника ще влезе и ще излезе. В 
България ще дойдат американци, британци, румънци, албанци. Никой няма да разполага военна техника срещу Русия. 
Тези тези за истерия и опити за извличане на политически дивиденти. Русия няма причина да се притеснява от два танка. 
Ученията се провеждат в рамките на споразумението между НАТО и Русия", обясни Митов. 
 
√ М. Кунева: Конфликтите в съдебната система са лош сигнал към инвеститорите  
Съдебната реформа трябва да бъде територия на съгласието и електронното правосъдие е част от нея. Точно затова 
електронното правосъдие ще прибави още малко територия към съгласието, от което имаме нужда. Това заяви 
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вицепремиерът Меглена Кунева по време на конференция, посветена на информационните технологии в съдебната 
власт, предаде БГНЕС. 
Кунева подчерта, че чрез електронното правосъдие ще се постигне консолидация и в съдебната реформа. "Тревожи ме 
ситуацията на напрежение и конфликти. Всеки сигнал за конфликти от съдебната система е лош сигнал и към българските 
граждани, и към инвеститорите", заяви вицепремиерът. 
Според Кунева, електронното правосъдие трябва да осигури повече прозрачност, ефективност и по-добра комуникация в 
системата, както и да подобри и достъпа до правосъдие. "Налагането на демокрация става през различни канали на 
достъп. Важно е да изберем областите, в които електронното правосъдие ще намери своите положителни примери", 
каза още тя. 
 
√ Младите искат да са чиновници 
Над 28 000 младежи са били включени от 2010-2013 г. в програми за временна заетост. Въпреки това не е била 
постигната целта младежката безработица да спадне до 16% и тя е 28,4 на сто. Това сочи анализ на Сметната палата, 
оповестен вчера на форум за младежката заетост. Според данните на Сметната палата през изминалата година 
безработните младежи са намалели с 10 хил. души, но броят им остава висок. 
Според бизнеса причината за тази тенденция се дължи на диспропорциите в заплащането между държавния и частния 
сектор. Младите хора предпочитат да са чиновници, а не да работят в реалния сектор, каза Божидар Данев от БСК. 
Според президента на КНСБ Пламен Димитров минималната заплата не е достатъчно атрактивна, за да накара 
младежите да тръгнат на работа. 
Социалният министър Ивайло Калфин също коментира, че ако бизнесът се нуждае от български млади кадри, трябва да 
започне да дава по-високи заплати. Според него сред част от младежите липсва мотивация да си търсят работа, тъй като 
родителите им ги издържат. 
 
√ Министър Ангелкова: Разработваме инвестиционна карта на България в областта на туризма 
Министерството на туризма разработва инвестиционна карта на България в областта на туризма. Вече са изпратени 
писма до общините, за да предоставят предложения, които могат да представляват интерес за чуждестранните 
инвеститори. Министерството ще има грижата да направи маркетинговото им оформление и да ги представя при 
международни участия. Това обясни министърът на туризма Николина Ангелкова на среща с представителите на смесени 
палати, камари, клубове и съвети в България. 
„Създаването на картата е част от стъпките за превръщането на Министерството на туризма в „one-stop-shop” за големи 
инвеститори в сферата на туризма“, каза министър Ангелкова. По думите й целта да се облекчат административните 
процедури при заявен интерес от стратегически инвеститори. Тя обясни, че през последните месеци е провела срещи с 
представители на няколко световни хотелски вериги и е представила възможностите за инвестиции в страната ни. 
На срещата присъстваха представители на смесени палати, камари, клубове и съвети от САЩ, Румъния, Израел, Унгария, 
Франция, Русия, Азербайджан, Туркменистан, Иран, Италия, Катар, Полша, Швейцария, Германия, Македония, Турция 
Арабските страни и др. 
 
Вестник Преса 
 
√ Минималната заплата става 380 лв., а таванът на пенсиите – 910 лв. 
Въпреки недоволството на представители на работодателските организации правителството реши да вдигне 
най-ниското възнаграждение.  
От 1 юли минималната заплата за страната става 380 лв. вместо досегашните 360 лв. 
Въпреки недоволството на представители на работодателските организации правителството реши най-ниското 
възнаграждение през 2015 г. да се увеличи на два пъти с по 20 лв. - от 1 януари и от 1 юли. 
От утре ще има увеличение и на пенсиите. Всички, които са отпуснати с начална дата до 31 декември 2014 г., ще бъдат 
повишени по швейцарското правило с 1,9 на сто (50% от ръста на средния осигурителен доход и 50% от ръста на 
инфлацията за предходната година). Това означава, че средната пенсия ще стане 321,44 лв. 
Минималната пенсия също ще бъде с нов размер - 157,44 лв. вместо досегашните 154,50 лв. Това ще доведе до 
автоматично увеличение на редица плащания - например наследствената пенсия, която е 75% от нея, ще стане 118,08 лв. 
Социалната пенсия за старост за хората над 70 години с ниски доходи става 115,15 лв. Ще се повишат и пенсиите за 
инвалидност, които в зависимост от вида си - социална, военна, гражданска и др. по закон са между 85 и 160% от нея. 
От 1 юли таванът на пенсиите също ще се вдигне, но не по швейцарското правило. Той ще стане 910 лв. вместо 
досегашните 840 лв. - 35% от максималния осигурителен доход, който за тази година е 2600 лв. 
 
√ За една година безработните младежи намаляха с над 10 000 души 
Има остра нужда от хора със средно специално образование, алармира вицепремиерът Калфин. 
Безработните младежи у нас са намалели с над 10 000 души за една година. Това беше отчетено на кръгла маса, 
организирана от Европейската сметна палата и Сметната палата на България по мерките за младежка заетост вчера. 
Според последните данни на Агенцията по заетостта, която брои само регистрираните в бюрата по труда, през май 2015 
г. българите до 29 години без препитание са 50 630 души. През същия месец на м.г. са били 62 320. 
 „В България има остра нужда от хора, които имат средно специално образование и са подготвени от училище веднага да 
влязат в бизнеса. Близо половината от трайно неработещите са с много ниско образование“, коментира вицепремиерът 
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Ивайло Калфин. По думите му близо 70% от фирмите търсят именно среднисти. Висшистите са търсени от 18% от 
работодателите, а хората с ниска квалификация - от 12%. Стимулите за младите безработни да се обучават не са много 
големи; един от основните проблеми е свързан с размера на възнагражденията, смята той. „Очевидно е, че минимална 
работна заплата трудно буди интерес у младите хора", каза Калфин. 
Няма млади хора с умения и компетентности, заяви изпълнителният председател на Българската стопанска камара 
Божидар Данев. Според него младежите у нас искат да бъдат чиновници заради по-високите заплати, вместо да работят 
в реалния сектор, а това деформира ценностната им система. 
Страната ни има достъп до 220 млн. лв. евросредства за мерки за младежка заетост. Плановете са до 2016 г. да бъдат 
обхванати 22 000 младежи, каза социалният зам.-министър Зорница Русинова. На форума беше отчетено, че страната 
усвоява добре евросредства за младежите, но не се постига достатъчен ефект. 
 
Вестник Монитор 
 
√ Бизнес климатът надолу за първи път през 2015 г. 
Строителната активност се подобрява според предприемачите 
Общият показател на бизнес климата се понижава за първи път от началото на годината, като намалението е с 0.7 пункта 
спрямо нивото си от май поради по-неблагоприятния бизнес климат в търговията на дребно и сектора на услугите. Това 
стана ясно вчера от данните на националния статистически институт, публикувани вчера. Съставният показател „бизнес 
климат в промишлеността” запазва приблизително равнището си от предходния месец, като се регистрира леко 
намаление на производствена активност, като и очакванията на индустриалните  предприемачи за дейността през 
следващите три месеца са по-умерени. Несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната 
продължават да са основните фактори, затрудняващи дейността в отрасъла.  
През този месец съставният показател „бизнес климат в строителството” остава приблизително на нивото си от май. 
Според строителните предприемачи активността в отрасъла се подобрява, като прогнозите им за следващите 3 месеца 
остават благоприятни. 
Основните пречки за развитието на бизнеса в отрасъла продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа 
среда, високата конкуренция в бранша и финансовите проблеми, като през последния месец е регистрирано намаление 
на неблагоприятното им въздействие. Строителните мениджъри очакват също така продажните цени да се запазят на 
равнището от последните три месеца.  
Данните на националната статистика показват също така, че съставният показател „бизнес климат в търговията на 
дребно” се понижава с 2.7 спрямо май. Това се дължи на влошените оценки на търговците на дребно за настоящото 
бизнес състояние на предприятията. Прогнозите им за  развитието на бизнеса в отрасъла през следващите шест месеца 
обаче са благоприятни. В същото време очакванията за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през 
следващите три месеца са оптимистични макар и по-резервирани в сравнение с май. Работата в отрасъла се ограничава 
от несигурната икономическа среда, високата конкуренция в бранша и слабото търсене. 
През юни показателят за бизнес климат в сектора на услугите намалява с 0,9 пункта, като основна причина за това са по-
неблагоприятните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващата половин година. 
Мненията им по отношение на настоящото търсене на услуги са по-резервирани, като и в очакванията им за следващите 
три месеца се наблюдава известен песимизъм, уточняват анализаторите от НСИ. 
 
√ Новите цени на тока в сила от 1 август 
Отложиха приемането на парно тарифите за днес 
С един ден по-рано от очакваното Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) реши да даде месец отсрочка за 
новите цени на тока. Това стана възможно, след като в извънреден брой на „Държавен вестник“ в събота беше 
публикувана законовата поправка, която позволява отлагането. Новите цени на еленергията ще бъдат окончателно 
определени на закрито заседание на регулатора най-късно на 31 юли. Въпреки че имаха право, от КЕВР решиха да не 
отлагат влизането в сила на новите цени на парното.  
Решението за парното и топлата вода обаче не беше публикувано вчера, както беше обявено по време на откритото 
заседание на 10 юни. Цените ще бъдат определени днес и ще влязат сила без забавяне – от 1 юли. 
Ако няма сериозни промени това означава намаляване на цената в София и Бургас с около 6%, в Пловдив– с над 1%, а в 
останалите градове – скок в различна степен. 
Председателят на КЕВР Иван Иванов обясни пред „Монитор“, че отлагането с един ден на решението за парното се 
налага, защото от КЕВР са поискали доказателство от топлофикациите за сключените от тях договори за предоставяне на 
топлинен товар и в момента по този въпрос още постъпват данни от дружествата. От топлинния товар зависи и 
количеството еленергия, които те ще произведат от когенерационните си мощности.  
Отлагането на тарифите на електроенергията е мотивирано от КЕВР с очакваното приемане на наредбата, която трябва да 
намали тежестта на зелената енергия за бизнеса. Издаването на тази наредба е счетено от регулатора като важно 
обстоятелство, резултатите от чието предстоящо финализиране биха могли да окажат влияние върху формирането на 
цените в сектор „Електроенергетика“. От КЕВР очакват действия от изпълнителната и законодателната власт, които в срок 
до един месец да дадат възможности за намиране на резерви за оптимизиране на разходите, съответно на цените на 
електрическата енергия. 
Междувременно вчера приключи общественото обсъждане на въпросната наредба. 
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Във варианта, публикуван за обсъждане, се предвижда праг на потреблението над 30 гигаватчаса годишно за ползване 
на отстъпка от 85% от частта от добавката, която се пада на зелените централи. След като стана ясно, че при това 
положение от преференцията ще могат да се ползват само 27 предприятия, бизнесът реагира остро и се стигна дори до 
изключване на мощности миналия петък. 
Какъв ще новият праг на потреблението за ползване на преференцията ще стане ясно, след като тримата министри – на 
енергетиката, на финансите и на икономиката, я подпишат в окончателния й вариант. Според изявления на официални 
лица най-вероятно прагът ще бъде смъкнат до 2 гигаватчаса. 
От Министерството на енергетиката казаха, че ще обобщят всички постъпили предложения по наредбата в максимално 
кратки срокове. Оттам се надяват да успеят да я изпратят до финансовото министерство още днес. След това наредбата 
ще отпътува към Брюксел за задължителната нотификация. 
След колко време ще бъде получено одобрението никой не може да каже. До получаването му обаче бизнесът ще плаща 
пълния размер на добавката „задължения към обществото“. Единствената надежда на компаниите е, че ЕК може да 
отговори положително на запитването от българска страна дали влизането в сила на наредбата може да стане от 1 август, 
ако нотификацията не бъде получена до тази дата. 
 
√ Теменужка Петкова: Прокуратурата и КЕВР могат да поискат информация за ВЕИ олигарсите 
Прокуратурата и КЕВР могат да поискат информация за олигарсите във ВЕИ-тата. Това заяви по Канал 3 и Радио К2 
енергийният министър Теменужка Петкова. По думите на министъра тя не знае кои са тези олигарси. Такава информация 
няма и в министерството на енергетиката. „Със сигурност знам, че ние сме правителството, което спря оттук нататък 
преференциите за ВЕИ-тата със Закона за енергетиката, с който въведохме възможност агенцията за държавна 
финансова инспекция да извършва финансов контрол в тези енергийни предприятия, нещо което досега никой не си 
беше позволил”, обясни Петкова. Петкова каза още, че има случаи и те не са никак малко, в които инвеститори, които са 
ползвали безвъзмездно финансиране от държавен фонд „Земеделие” са изградили ВЕИ, но при определяне на цената 
това не е било взето предвид. 
Теменужка Петков съобщи още, че ще бъде открит горещ телефон, на който всички граждани, всички фирми, 
заинтересовани страни, биха могли да подават сигнали в случай, че имат информация за нередности в държавната 
енергетика. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Д. Митов: Kризата в Гърция няма да повлияе на банките ни  
Една дори много тежка криза, която не пожелаваме на Гърция, няма да повлияе на нашия банков сектор, който е 
стабилен. Това каза министърът на външните работи Даниел Митов пред БНТ. 
По думите му са взети всички необходими мерки, така че да бъде гарантирана сигурността. 
Според него трябва да се намери решение за излизане от гръцката криза. „За нас е по-важно да кажем на българските 
граждани, че вече в продължение на години България е успяла да се подготви за тази криза. Постепенно износът се 
пренасочи. От друга страна големите гръцки инвестиции в България вече са с друга марка", подчерта Митов и добави: 
„Напоследък и правителството предприе всички мерки, така че да гарантира влоговете на гръцки банки, намиращи се в 
България. Там има много сериозна ликвидност". 
Той отбеляза, че ако има допълнителни обстоятелства, които да налагат по-сериозни предвиждания на личните планове 
на българите, които имат намерение да летуват в Гърция, МВнР ще предупреди своевременно как трябва да се пътува в 
Гърция. „Важно е еврозоната да бъде запазена такава, каквато е", уточни външният министър. Той посочи, че българската 
икономика и банкова система е подготвена за лош сценарии в Гърция. 
 
√ Свиването на колана удари бизнеса  
Свиването на колана и пестенето на пари от гражданите удари бизнеса. През юни бизнес климатът се влошава заради по-
неблагоприятните условия в търговията на дребно и услугите, сочи анкета на НСИ сред шефовете на фирми. Това се 
случва на фона на кризата в Гърция и след като пет поредни месеца бизнес климатът се подобряваше. 
В промишлеността и строителството бизнес климатът остава приблизително на нивото от предходния месец. 
Влошаването на бизнес климата в търговията на дребно се дължи на по-негативните оценки на мениджърите за 
настоящото състояние на фирмите. Прогнозите им за търговията през следващите 6 месеца обаче са благоприятни. 
Мениджърите в услугите имат по-негативни очаквания за състоянието на фирмите през следващите 6 месеца. Мненията 
им за настоящото търсене на услуги също са по-резервирани. Общото между мениджърите от всички отрасли е, че 
очакват цените да се задържат през следващите месеци, а най-големият проблем пред бизнеса е несигурната 
икономическа среда. 
 
√ Даваме 100 млн. евро за плана "Юнкер"  
Свиването на колана и пестенето на пари от гражданите удари бизнеса. През юни бизнес климатът се влошава заради по- 
България ще допринесе със 100 млн. евро за реализацията на проекти, финансирани от Европейския фонд за 
стратегически инвестиции, популярен като плана "Юнкер". Това ще стане чрез съфинансиране на одобрени проекти от 
Българската банка за развитие, съобщиха от Министерството на финансите. Идеята е, ако български проект бъде 
подкрепен например с 50% по плана "Юнкер", да може да получи и заем от ББР. Проектите от страните в ЕС ще се 
конкурират на пазарен принцип, за да получат финансиране от плана "Юнкер". 
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Редица страни като Германия, Испания, Франция, Италия, Люксембург, Полша и Словакия, вече са обявили намеренията 
си за участие в плана "Юнкер" чрез своите национални банки за развитие. 
На 24 юни 2015 г. Европейският парламент гласува Регламента за създаване на Европейския фонд за стратегически 
инвестиции. Фондът ще стартира работа до септември и се очаква в следващите години да мобилизира допълнителни 
публични и частни инвестиции в ЕС, в частност и в България, за осъществяването на проекти от голямо социално и 
икономическо значение, както и такива, насърчаващи създаването на работни места и с принос за икономическия 
растеж. 
 
Вестник Сега 
 
√ Гръцката криза може да удари малкия и средния бизнес у нас 
Банковата ваканция ще се отрази негативно най-вече на търговията и по-слабо - на туризма 
Българският бизнес е умерено притеснен от задълбочаващата се криза в Гърция. В неделя правителството на Алексис 
Ципрас обяви банкова ваканция до 7 юли. Това ще доведе до проблеми с плащанията по сделки между наши и гръцки 
фирми. Най-уязвими са малките и средните фирми, които не могат да си позволят дълго време да кредитират своите 
партньори. Не се очаква ограниченията да се отразят върху банките с гръцко акционерно участие в България, съобщи 
вчера БНБ. 
Най-уязвими са износителите, коментираха вчера от работодателските организации. Не е ясно как ще вървят преводите 
на българските банки, които са с гръцки произход, защото основните им операции минават през Гърция, тревожат се от 
Българската стопанска камара. Изпълнителният председател на БСК Божидар Данев напомни, че едно от основните пера 
в износа ни за Гърция е металургията. "Гърция е петият ни по значимост търговски партньор и свиването на тамошната 
икономика ще се отрази негативно", обясни Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България. Освен метали наши фирми изнасят за Гърция ток, дрехи, текстил и др. И докато по-големите предприятия 
могат да си позволят да чакат, по-дребните фирми, зависими от гръцки контрагенти, могат сериозно да закъсат. "Ние 
съветваме компаниите да имат едно наум. Ситуацията е нова и за нас като работодатели", обясни Велев пред "Сега". 
Според Александър Димитров от БТПП със сигурност ще има забавяне в плащанията. "Когато партньорът ви е затруднен, 
явно ще му трябва време, за да се ориентира и съвземе", каза той. 
Според заместник-председателя на БСК Камен Колев е добре фирмите да имат резервни варианти, в случай че Гърция 
фалира и излезе от Еврозоната. "Имаме пресния пример с руската рубла, която се обезцени преди няколко месеца, и 
фирми, които търгуваха с Русия, загубиха пазара там, защото стоките им се оказаха скъпи. Нещо подобно ще се случи, ако 
Гърция се върне към драхмата", посочи Колев. 
Икономистът от Института "Отворено общество" Георги Ангелов също смята, че банковата ваканция в Гърция ще се 
отрази негативно върху търговията. "Трябва да се има предвид обаче, че голяма част от сделките между двете страни се 
осъществяват от гръцки фирми, които търгуват помежду си, и затова е трудно да се прогнозира ефектът", посочи 
икономистът. "Преди кризата Гърция беше експортна дестинация номер 1 за България, но фирмите ни постепенно се 
пренасочиха към други страни и днес износът към Гърция е само около 6%. България вече не е толкова зависима и от 
гръцките инвестиции, а през последните години около 10 хиляди гръцки компании са се преместили в България. Т.е. 
гръцката криза води до преместване на малки фирми в България, а влошаването на кризата ще ускори този процес", 
посочи Ангелов.  
Заради затворените банки плащанията между туроператори и доставчици на туристически услуги в Гърция ще бъдат 
затруднени. Гръцкото Министерство на икономиката обяви, че ограниченията върху движението на капитали няма да се 
отнасят за чужденците и всеки притежател на кредитни и дебитни карти, издадени извън Гърция, ще може да тегли с тях 
от банкомати или да плаща. Проблемът е, че банкоматите често остават празни, а и хотелите и магазините започват да 
отказват плащания с карта, защото парите отиват в блокирана сметка. 
Според Румен Драганов, шеф на Института за анализи и оценки в туризма, българските туристи по принцип носят пари в 
брой, защото знаят, че гръцките ресторанти и хотели не обичат кредитни или дебитни карти. "В Гърция разплащането е с 
"бакалски сметки", ала "Балкантурист" от 70-те години, и по тази причина българите, които традиционно носят малки 
суми и отиват на краткосрочни почивки, няма да имат затруднения", коментира експертът пред агенция "Фокус". Според 
него туристическият ни бизнес може да пострада от загуба на част от гръцките си клиенти - пенсионери и заети в 
държавната администрация, защото те получават парите си от бюджета, който е продънен. От друга страна пък, гръцките 
проблеми водят до поевтиняване на еврото, което прави страни като Гърция и България по-привлекателни за туристи от 
държави с други валути - долари, британски лири, йени и т.н. 
А според финансиста Емил Хърсев рисковете и за гръцката, и за нашата икономика са преувеличени. "Проблемът в 
Гърция е с нейния държавен дълг, самата гръцка икономика е доста автономна и се справя доста прилично. В 
продължение на пет години - от 2010 г. насам, гръцките фирми се пренастройват така, че да оцелеят дори ако държавата 
фалира. Банките също са подготвени за тази развръзка, като една сериозна част от спестяванията в гръцката банкова 
система вече са изтеглени", добави финансистът. 
Хърсев коментира, че при несъстоятелност на държавата се затруднява сериозно действието на финансовата система, 
въвеждат се ограничения, разрешителен режим за капиталови трансфери, ограничения на плащанията и тегленията. 
"Това вероятно ще доведе до пореден спад на производството в Гърция, но не очаквам това да е нещо драстично като 
онзи спад, който видяхме след финансовия крах у нас през 1990 г. В дългосрочен план обаче влиянието ще е негативно, 
обедняването на Гърция, която беше единствената богата държава на бедните Балкани, е лоша новина", изтъкна той. 
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"Не се наблюдава пренасяне на паника от Гърция към България. Точно обратното - има увеличаване на депозитите в 
нашата банкова система въпреки ниските лихви. Гръцките ни съседи, изглежда, си теглят парите от собствената си страна 
и ги харчат в България и Македония, където е по-евтино", каза още Хърсев.  
Българските еврооблигации вчера поевтиняха най-много сред тези в Източна Европа, а румънската лея поведе спада на 
валутите от региона заради страхове, че банковите индустрии на страните може да бъдат засегнати от "зараза" след 
евентуално напускане на еврозоната от Гърция, съобщи "Блумбърг". "Банковата индустрия се гради на доверието, а ако 
то изчезне, дори най-стабилната банка може да изпита затруднения. В такъв случай гръцките собственици ще имат по-
малка възможност да помогнат на дъщерните си банки в България", казва икономистът от Royal Bank of Scotland Plc Габор 
Амбрус. Според БНБ банките с гръцки собственици у нас в момента нямат проблеми. 
БНБ: Банковата ваканция у съседите не засяга българските трезори 
Вложенията в банките с гръцки собственици у нас намаляват леко от 2014 г. 
Наложените в гръцката държава финансови мерки нямат правна сила в България и по никакъв начин не могат да засегнат 
българската банкова система. Не могат да бъдат засегнати и банките с гръцко акционерно участие в България. Това 
съобщи вчера БНБ във връзка с решението на гръцкото правителство за обявяване на банкова ваканция и въвеждане на 
капиталов контрол в Гърция. 
"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. Вследствие 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 казва в съобщението на БНБ. 
Преди седмица управителят на БНБ Иван Искров обясни, че банките у нас, включително тези с гръцки собственици, нямат 
никакви експозиции към Гърция и са абсолютно независими операционно. Това би ги предпазило от всякакви негативни 
сценарии, свързани с бъдещи решения за Гърция. Той предупреди обаче, че процесът на разрешаване на дълговата 
криза в Гърция най-вероятно ще бъде продължителен и ще остане потенциален източник на несигурност и напрежение. 
"В такава среда безусловно е необходимо БНБ да разполага с ясен мандат и перспектива пред нейното ръководство, за 
да работи заедно с останалите институции в страната за поддържане на макроикономическата стабилност и в защита на 
дългосрочните национални интереси", смята Искров. 
Според експерти единствената опасност за банките с гръцко участие у нас би могла да бъде масова паника от страна на 
потребителите. Привлечените средства на четирите банки с гръцко участие у нас намаляват леко в края на първото 
тримесечие на 2015 г. в сравнение с година по-рано, показват изчисления на "Сега". 
Депозитите в банка "Пиреос" са се свили с 350.7 млн. лв. до 2.3 млрд. лв. Вложенията в ОББ намаляват с 321.4 млн. лв. до 
5.2 млрд. лв. Влоговете в Алфа банк са по-малко с 234.9 млн. лв. до 3.6 млрд. лв. в края на първото тримесечие на 2015 г. 
Депозитите в Юробанк (Пощенска) намаляват със 101.2 млн. лв. до 4.8 млрд. лв. 
В същото време печалбата на две от банките расте. Печалбата на ОББ, която е четвъртата най-голяма банка у нас по 
активи, е нараснала с 8.3 млн. лв. до 25.3 млн. лв., или с над 49% за година. Печалбата на Юробанк пък се е увеличила с 
15.6 млн. лв., или с цели 300%, до 20.8 млн. лв. С 53%, или 4.9 млн. лв., до 4.2 млн. лв. се свива резултатът на Алфа банк за 
1 година. Загубата на "Пиреос" пък се задълбочава от 4.7 млн. лв. в края на първото тримесечие на миналата година до 
21 млн. лв.  
АКТИВИ 
През първото тримесечие на 2015 г. намаляват активите на три банки с гръцко участие у нас - ОББ, "Пиреос" и Алфа банк, 
докато тези на Юробанк се увеличават леко. С малко над 3%, или 215.4 млн. лв., по-малко са активите на ОББ в края на 
март 2015 г. в сравнение с година по-рано. В момента активите на четвъртата по големина банка у нас са 6.398 млрд. лв. 
Активите на Алфа банк се свиват с 6.8% до 3.4 млрд. лв., а тези на банка "Пиреос" - с 8.5% до 3.02 млрд. лв. 
Междувременно Юробанк увеличава активите си леко със 71.8 млн. лв. до 5.87 млрд. лв. 
Кои са собствениците на банките с гръцко участие у нас: 
Алфа банк - Алфа банка АЕ, Република Гърция - 100% 
Пиреос - Банка "Пиреос" АД, Република Гърция - 99.98% 
ОББ - Национална банка на Гърция - 99.91% 
Пощенска банка е собственост на гръцката Юробанк, която всъщност е повече американска - след вдигане на капитала 
миналата година близо 65% от нея са притежание на фондове от САЩ и Канада, водени от Феърфакс Файненшъл 
Холдинг. 
 
√ Бизнесът губи надежда след 5 месеца на оптимизъм 
Най-мрачни са очакванията на търговците на дребно 
За първи път от 5 месеца насам бизнес климатът у нас се влошава. През настоящия месец предприемачите в търговията 
на дребно и колегите им от сектор "услуги" са по-песимистично настроени спрямо тези в промишлеността и 
строителството. Това показват данните на националната статистика за юни спрямо май. 
Мрачното настроение сред мениджърите идва на фона на кризата в Гърция, но е породено основно от несигурната 
икономическа среда и слабото търсене у нас. Така през юни общият показател на бизнес климата се понижава с 0.7 
пункта спрямо предходния месец. 
Показателят "бизнес климат в търговията на дребно" се понижава с 2.7 спрямо май, което се дължи на влошените оценки 
на търговците за сегашното състояние на предприятията. Прогнозите им за развитието на бизнеса в отрасъла през 
следващите шест месеца обаче са по-благоприятни - очакванията им за обема на продажбите и поръчките към 
доставчиците през следващите три месеца остават оптимистични, макар и по-резервирани в сравнение с май. 
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Подобна, макар и не толкова мрачна е ситуацията в сектора на услугите. През юни оптимизмът на мениджърите се 
стопява с 0.9 пункта заради неблагоприятните очаквания на фирмите за следващите шест месеца от годината. Мненията 
им по отношение на настоящото търсене на услуги са по-резервирани, като и в очакванията им за следващите три месеца 
се наблюдава известен песимизъм, посочват от НСИ. 
Единствено по мнение на строителния бранш активността в този сектор се подобрява в сравнение с предходния месец. 
Прогнозите на предприемачите за следващите три месеца също са благоприятни. 
ПОЗИТИВНО 
Още в края на миналата година проучване на Българската търговско-промишлена палата показа, че макар и бавно, 
бизнес средата у нас се подобрява. Тогава една трета от всички 618 анкетирани фирми заявиха, че очакват положението 
им през 2015 г. да се подобри. Все пак почти половината от тях казаха, че ситуацията няма да се промени. А около 17% 
прогнозираха спад в продажбите. 
 
√ Новите цени на тока ще дойдат в разгара на отпуските 
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) реши вчера да отложи решението си за новите цени на тока. 
Отсрочката стана възможна след последните промени в Закона за енергетиката (ЗЕ). В тях депутатите записаха, че 
регулаторният период, т.е. цените, може да се отложат и да влязат в сила от 1 август вместо от 1 юли. 
Предложението на комисията бе за увеличение на тока за бита с 1.99%. В същото време обаче цената за бизнеса 
трябваше да се вдигне с между 13 и 20%, което предизвика безпрецедентен протест и спиране за час на много 
индустриални предприятия миналия петък. Тогава шефът на регулатора Иван Иванов обясни, че решение все още няма, 
защото промените в ЗЕ все още не бяха публикувани в "Държавен вестник" и евентуалната отсрочка на КЕВР можеше да 
бъде атакувана в съда.  
В решението си сега от комисията изтъкват, че новите цени на тока може да се повлияят от редица нови фактори. Сред 
тях е влизането в сила на Наредбата за компенсиране на големите индустрии за зеления ток. Чрез нея енергоемките 
заводи и производства ще плащат по-ниска ставка на таксата "задължение към обществото", която в момента се дължи 
от всяко предприятие на свободния пазар. Допълнителни резерви при преразглеждането на цените на тока се чакат и от 
проверката на финансовата инспекция сред ВЕИ фирмите. Ако в работата на някоя от тях бъдат открити драстични 
нарушения, може да се стигне до отнемане на лицензи. 
Отделно от това с месец ще се забавят и финалните разговори с ТЕЦ "Марица-изток" 1 и 3. Контрактите на двете 
предприятия трябва да бъдат предоговорени окончателно, за да може НЕК да се разтовари поне частично от 
изкупуването на скъпия ток от американските тецове. За да има нови договори обаче, НЕК първо трябва да погаси 
задълженията си към двете централи, за което ще трябва да вземе заем от над 700 милиона лева.  
   
investor.bg 
 
√ Брюксел с последен опит за предложение към Гърция  
От Атина обаче идват сигнали, че Алексис Ципрас остава твърд в позицията си и не приема условията на ЕК 
Председателят на Европейската комисия (ЕК) Жан-Клод Юнкер е отправил "предложение в последната минута" към 
Атина в опит да убеди гръцкия премиер Алексис Ципрас да приеме сделката за спасителната помощ, която по-рано 
отхвърли и преди референдума в неделя, за който партньорите от ЕС твърдят, че ще бъде възможност за избор дали 
страната да остане или да напусне еврозоната, предава Ройтерс. 
Въпреки това гръцките правителствени източници заявяват, че левият премиер настоява на отказа си към условията на 
кредиторите и Гърция ще обяви дефолт по ключово дължимо плащане към Международния валутен фонд (МВФ) във 
вторник, което ще вкара страната още по-дълбоко във финансовата криза. 
Източници от Европейския съюз (ЕС) и гръцките правителствени източници заявяват пред Ройтерс, че Жан-Клод Юнкер е 
предложил да свика извънредно заседание на финансовите министри от еврозоната във вторник, на което да се одобри 
плащане на специална помощ, за да се предотврати възможността Гърция да изпадне в технически дефолт. 
Единственото условие е Ципрас да изпрати писмено потвърждение, че страната приема условията, които ЕК публикува в 
неделя. 
Юнкер също така е заявил, че има перспектива за възобновяване на преговорите и за разсрочване на дълговете по-късно 
през тази година, ако Ципрас каже "да". 
Последното предложение от Брюксел идва на фона на митинг на десетки хиляди гърци, мобилизирани от партията на 
Ципрас СИРИЗА, които демонстрираха в Атина срещу допълнителните строги икономии. 
Ципрас прекъсна преговорите с ЕК, МВФ и Европейската централна банка в петък и обяви рано в събота, че страната ще 
организира референдум за условията за спасителната програма в неделя. Избирателите имат само една седмица, за да 
дебатират и прегледат основните спорни въпроси. 
Според предложението на Юнкер Ципрас трябва да изпрати във вторник писмено съгласие на условията, публикувани от 
ЕК в неделя и да заяви, че съгласен да агитира в подкрепа на отговора "Да" в референдума. 
Въпреки това няма признаци, че левият лидер, избран през януари с обещанието да сложи край на политиката на 
строгите икономии, е готов да се откажа от своите предишни многократни откази на условията, които той нарече 
"унижение" за Гърция. 
Един гръцки правителствен източник заяви, че Атина е изслушала с интерес предложението, но е заявил: "Алексис 
Ципрас ще гласува с "Не" в неделя". 
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Лидерите на ЕС от своя страна изпращат посланието, че реалният вот пред гърците е дали да останат в еврозоната, или 
да се върнат към драхмата, въпреки че ЕС няма законен начин да принуди дадена държава членка да напусне зоната с 
единната валута. 
Френски министър на финансите Мишел Сапин, който изказваше доста симпатии към Атина по време на преговорите, 
заяви в телевизионно интервю: "Това е вот с последствия, ако те кажат "Да", ние ще продължим да преговаряме. Ако 
кажат "Не", минаваме на непозната територия". 
"За другите страни в Европа може да е проблем, но не и драма, ако Гърция излезе от еврозоната, но вече няма да е 
икономически катаклизъм", заяви Сапин, наричайки загубите на финансовите пазари в понеделник „проста корекция на 
минали печалби“. 
Италианският премиер Матео Ренци предупреди референдумът да не се превръща в персонална надпревара между 
Ципрас и Юнкер или германския канцлер Ангела Меркел. 
"Това не е референдум за европейските лидери. Това е вот на балотажа: евро или драхма", заяви Ренци в интервю за 
италианския бизнес всекидневник Il Sole 24 Ore. "Гърците не трябва да кажат дали обичат своя премиер или 
ръководителя на Европейската комисия. Те трябва да кажат дали искат да останат в единната валутна зона". 
По-рано в понеделник гръцки официални представители заявиха, че правителството няма да извърши погасяване на 
транша в размер на 1,6 млрд. евро към МВФ във вторник. Ако това не се случи, управляващият директор на МВФ Кристин 
Лагард веднага ще докладва на борда на световния кредитор в 24 часа вашингтонско време, че Гърция е "в просрочие" – 
официално използван евфемизъм за дефолт. 
Така за първи път в историята на МВФ една развита икономика ще изпадне в неизпълнение на дълга, поставяйки Гърция 
в същата категория, в която попадат Зимбабве, Судан и Куба. 
Ципрас представи собствената си позиция в телевизионно интервю в понеделник вечерта, като заяви, че ще зачете 
резултата от гласуването на референдума, но няма да ръководи правителство, което да налага "строги икономии за 
вечни времена". 
"Ако гръцкият народ иска да има унизен премиер, има много такива. Но аз няма да бъда такъв", заяви той, докато в 
Атина се провеждаше митингът на симпатизантите му. 
Сигналът за дистанциране дойде в края на един ден, който започна със снимки на зашеметени гърци пред залостени 
банки, дълги опашки пред супермаркети и преобладаваща несигурност за бъдещето на страната в еврозоната. 
Крайната оферта на Юнкер включва предложение Гърция да въведе данък добавена стойност за хотели от 13 на сто, а не 
от 23 процента според първоначалния план на кредиторите. Засега не е ясно дали ще има някакви допълнителни 
промени. 
Ако офертата бъде приета, министрите на финансите от еврозоната биха могли да приемат декларация, заявявайки, че 
поетото през 2012 г. обещание за падежите по заемите, намаляването на лихвените проценти и удължаването на 
мораториума за плащанията ще се изпълни през октомври. 
Гърция получи близо 240 млрд. евро по две спасителни програми от ЕС и МВФ от 2010 г. насам. Министърът на 
финансите Янис Варуфакис твърди, че Атина не е имала никаква полза от парите, които до голяма степен са ползвани за 
погасяване на задължения към германски и френски банки, които непредпазливо за дали назаем големи суми на 
няколко последователни гръцки правителства. 
Гръцката икономика се сви с над 25 на сто от 2009 г. насам, а безработицата мина 25 на сто, докато безработицата сред 
младежите минава 50%. 
 
√ Г. Ангелов: Банковата ваканция в Гърция може и да продължи  
Излизане от еврозоната ще означава и сигурна хиперинфлация в южната ни съседка, прогнозира икономистът 
Банковата ваканция в Гърция може да продължи и ситуацията да се утежни, защото парите в брой ще свършат, 
прогнозира в ефира на БНТ икономистът Георги Ангелов. Той посочи, че за шест месеца от банките в южната ни съседка 
са изтеглени 35 млрд. евро и няма банкова система в света, която да може да издържи на такъв натиск. 
В момента състоянието на Гърция е стабилно, но това е само преходен период, защото не са ясни плановете й – дали ще 
излиза от еврозоната или не. „Въвеждането на нова валута в страна, която няма валутни резерви, със сигурност ще 
означава хиперинфлация”, допълни още икономистът. 
Според него Гърция е загубила доверието на Европа и има все по-малко съюзници.  
Георги Ангелов коментира още, че кредиторите в момента предлагат на Гърция шестгодишен заем от 15 млрд. евро с 
лихва от 0,5%, което е на практика безлихвен заем срещу еднократни реформи. 
„Предложението на кредиторите е за структурни реформи, а предложението на СИРИЗА е за повишаване на данъците и 
никакви реформи. Затова не могат да се срещнат двете предложения”, смята икономистът и допълни, че гръцките власти 
вече са показали, че не могат успешно да събират данъците. 
Ангелов беше категоричен, че в Европа е имало осем проблемни държави и в седем от тях икономическата ситуация се 
нормализира след реформите. Примери за успешна промяна са Ирландия и Испания, а само Гърция не може да излезе 
от кризата, посочи още той. 
Тази нощ е имало нови преговори между Атина и кредиторите, но гръцката страна отново е отхвърлила предложенията, 
които са били още облекчени. Според Георги Ангелов това означава, че правителството категорично иска провеждането 
на референдум по темата. 
Гласуването с "не" за продължаването на програмата от страна на гърците пък ще означава излизане на Гърция от 
еврозоната и въвеждането на нова валута в страната. 
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Бившият депутат от БСП Страхил Ангелов, който също участва в дискусията, предрече, че гръцкият народ ще отхвърли 
предложението на кредиторите, защото не искат да станат „бананова държава”. Според него е проблем на банките, че са 
отпуснали големи заеми за Гърция и очаква, че страната ще може да вземе средства от друго място, защото 
Международният валутен фонд (МВФ) не е единственият заемодател в световен мащаб. 
„Азиатската банка за инвестиции също вече разполага с достатъчно средства”, допълни той и припомни, че Китай има 
голям интерес към гръцките пристанища. 
Георги Ангелов припомни, че много страни от еврозоната ще са съакционери в Азиатската банка за инвестиции и реално 
Европа отново би участвала в спасяване на Гърция, дори и да се стигне до вариант страната да получи подкрепа от Изток. 
 
 


