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Асоциация на индустриалния капитал в България 
 
√ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ СЕ ПРОИЗНЕСЕ В ПОЛЗА НА БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД ЖАЛБАТА ПОДАДЕНА СРЕЩУ ВЪВЕДЕНИЯ 
ОТ ГЪРЦИЯ ДАНЪК ОТ 26 НА СТО ЗА СДЕЛКИ И ТРАНЗАКЦИИ 
Асоциацията на индустриалния капитал в България има удоволствието да информира членовете си, че Европейската 
комисия се произнесе в полза на България по повод жалбата подадена срещу въведения от Гърция данък от 26 на сто за 
сделки и транзакции. На практика този данък спираше българският внос в Гърция. 
Ние сме изключително удовлетворени, че един въпрос, който е изключително важен за българската икономика намери 
толкова бързо решение. Проблемът беше повдигнат първо от АИКБ и за наша голяма радост, последва адекватна 
реакция на Министерството на финансите и на Министерския съвет. Там отчетоха основателността на острата реакция 
на АИКБ срещу действията на гръцките законодатели и много бързо отнесоха въпроса към Европейската комисия. 
България сезира ЕК за гръцкия данък върху сделки със страната в края на март. Министърът на финансите Владислав 
Горанов изпрати писмо до европейския комисар по икономически и финансови въпроси, данъчно облагане и митнически 
съюз Пиер Московиси, в което изразява безпокойство, че приетите от Гърция данъчни разпоредби са несъвместими с 
правото на Европейския съюз (ЕС) и нарушават основополагащите принципи, залегнали в Договора за функционирането 
на ЕС. 
Европейската комисия също се оказа на висота и на 3 август 2015 г., беше оповестено мотивираното становище на ЕК по 
жалбата на Република България срещу Република Гърция относно гръцкото законодателство за подоходно облагане, 
предвиждащо ограничение на признаването за данъчни цели на трансгранични разходи и облагането им с данък при 
източника в размер на 26 на сто. 
Заключението на ЕК е, че чрез въвеждането на ограничения за признаването като разходи за данъчни цели при 
подоходното облагане на някои трансгранични разходи, Гърция не е изпълнила задълженията си съгласно чл. 34 (за 
свободно движение на стоки) и чл. 56 (за свободно предоставяне на услуги) от Договора за функционирането на 
Европейския съюз. 
АИКБ изразява своето удовлетворение от бързата реакция и адекватните действия на Министерството на финансите и 
на Министерския съвет и лично на министър Владислав Горанов, които използваха правилните лостове за действие и 
избягвайки крайна конфронтация с гръцката страна, постигнаха възможно най-благоприятното становище на Европейската 
комисия, както и обещанието на гръцката страна по най-бърз начин да отменят въпросния данък, който блокира 
българския внос в Гърция. 
 
Вестник 24 часа 
 
√ България е удовлетворена от отмяната на данъка от 26% от страна на Гърция 
Република България е удовлетворена от отмяната на данъка от 26% от страна на Гърция. Това съобщиха от пресцентъра на 
Министерство на финансите във връзка с мотивираното становище по жалбата на България срещу Република Гърция. От 
МФ уточняват, че ЕК се произнесе в полза на България на 3 август 2015 г. с мотивирано становище по жалбата на Република 
България срещу Република Гърция на основание на чл. 259 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) 
относно гръцкото законодателство за подоходно облагане, предвиждащо ограничение на признаването за данъчни цели 
на трансгранични разходи и облагането им с данък при източника в размер на 26 на сто. 
Мотивираното становище е изпратено и до двете заинтересовани страни. 
Заключението на ЕК е, че чрез въвеждането на ограничения за признаването като разходи за данъчни цели при 
подоходното облагане на някои трансгранични разходи, Република Гърция не е изпълнила задълженията си съгласно чл. 
34 (за свободно движение на стоки) и чл. 56 (за свободно предоставяне на услуги) от ДФЕС. 
След получаване на Мотивираното становище на ЕК България можеше да заведе дело в Съда на ЕС в случай, че гръцката 
страна не отмени разпоредбите чл. 21 от Закон 4321/2015 г., регламентиращи данъка при източника като несъвместими с 
правото на ЕС. Въпреки предоставената възможност, България не подаде жалба пред до Съда на ЕС в Люксембург заради 
очакваното и заявено намерение от гръцка страна данъкът да бъде отменен. В края на предходната седмица гръцкият 
парламент прие закон за ратифициране на Третата спасителна програма, включваща и отмяна на разпоредбите на чл. 21 
от Закон 4321/2015, което удовлетворява българската страна. 
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√ МО и МВР: Няма да режем 20-те заплати при пенсия на военни и полицаи 
В момента не се обсъжда намаляване на броя на заплатите, които се изплащат като обезщетение при пенсиониране на 
военнослужещи и полицаи. Това съобщиха едновременно пресцентровете на МО и МВР по повод на медийна публикация. 
Не е сформирана и работна група, която да предлага варианти за намаляване на тези обезщетения. Промените в Кодекса 
за социално осигуряване бяха приети от МС и НС само преди месец. 
 
√ Идея: България да привлича млади работещи хора със зелена карта 
България да въведе зелена карта, с която да привлече млади и работещи хора имигранти. Тази идея лансира бившият 
социален министър Иван Нейков пред Нова телевизия. Според него зелената ни карта може да е атрактивна най-вече за 
младите от българските общности в Украйна, Молдова и Македония, които да дойдат да работят у нас. 
С 42 години средна възраст страната ни е на второ място по застаряване в Европа след Германия, каза още Нейков. Там 
обаче това не се обявява за трагедия, а се вземат мерки, като се привличат млади мигранти, даде пример той. 
От 2000 до 2014 г. у нас първокласниците са намаляли двойно - от 113 хиляди са паднали на 63 хиляди, цитира още данни 
бившият социален министър. Според него тази тенденция е резултат най-вече от миграционните процеси, но и от 
намаляването на раждаемостта и увеличаването на смъртността. 
Нейков коментира прогнозата на БАН, че след 50 г. българската нация ще се стопи под 5 млн. лв., а 2 милиона работещи 
ще издържат 2 милиона пенсионери. В тази статистика има риск, защото се базира на процеси от настоящото време, които 
след години ще са остарели. А и пенсиите не зависят толкова от броя на работещите, а от техните заплати. Може с по-
малко работещи и по-големи заплати да се осигурят пари за пенсии, смята социалният експерт. 
Тежко е положението, но това не означава, че България ще се затрие, обобщи Нейков. 
 
Вестник Труд 
 
√ Дизелът в България е най-скъп в целия Европейски съюз 
Дизелът в България е най-скъп в целия Европейски съюз преди облагането му с акциз и ДДС, по данни на сайта energy.eu, 
който обобщава информация за горивата от всички страни членки. 
Според европейския сайт към 12 август стойността на дизела, включваща цената на производител или вносител, плюс 
търговската надценка по бензиностанциите е била 0,658 евро. 
Това е с 23,92% над средната цена в общността от 0,531 евро. Заради по-високи данъци и такси обаче в 11 държави от ЕС 
дизелът по бензиностанциите е по-скъп, отколкото в България. 
При масовия бензин А95 положението е подобно - стойността без данъци и такси в България е петата най-висока в целия 
ЕС. При добавяне на налозите обаче цената се оказва сред най-ниските по бензиностанциите в Европа. 
От Българската петролна и газова асоциация коментираха пред „Труд“, че не могат да дадат никаква информация, тъй като 
в момента Комисията за защита на конкуренцията прави секторен анализ. 
Големите вериги бензиностанции също отказаха да коментират. 
Нафтата у нас е сред най-скъпите в ЕС още от март тази година. Тогава цената беше четвъртата най-висока в общността и 
заради това вицепремиерът по икономическите въпроси Томислав Дончев поиска спешна проверка от КЗК. Резултатите от 
нея така и не бяха огласени. 
От КЗК коментираха вчера пред „Труд“, че са предали резултатите от проверката на 31 март на вицепремиера и само той 
може да ги огласи. „Труд“ зададе вчера по имейл въпрос на вицепремиера за резултатите от проверката, но до 
редакционното приключване на броя не получи отговор. 
В резултат на проверката обаче антимонополистите са започнали пълно разследване на пазара. Те проверяват дали няма 
картел между участниците или злоупотреба с господстващо положение. 
През последните две седмици цената на бензина и дизела у нас непрекъснато се променя, като ту пада с 2 до 4 стотинки, 
ту се вдига с толкова. На международните пазари ситуацията с петрола е коренно различна - цената му продължава да 
пада вече седма поредна седмица, като американският лек петрол се смъкна до 42,09 долара за барел с доставка през 
септември. 
Анализаторите твърдят, че тенденцията ще е устойчива. По данни на експерти, ако това падане на цените продължи, макар 
и със закъснение това ще се отрази и на цените на едро и дребно у нас. 
По-голяма част от българските бензиностанции купуват горивата си от рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“, останалите 
внасят количества от Румъния и Гърция. Цената в Гърция обаче е третата най-скъпа в ЕС, сочат данните на energy.eu, 
Румъния е по средата в класацията. 
 
√ Емигрантите вкараха 431,5 млн. евро в страната 
431,5 млн. евро са превели българите, които работят в чужбина, на близките и роднините си у нас през първата половина 
на годината, показват данните на БНБ. Почти същата е била сумата, изпратена от гурбетчии през същия период на 2014 г. - 
430,8 млн. евро. 
Според експерти реалният размер на средствата, които българите в чужбина носят, е много по-голям. Причината е, че 
статистиката на БНБ отчита само трансферите през банките и компаниите за парични преводи, не и внасяните суми кеш. 
Само през юни емигрантите са превели на близките си в България 72,9 млн. евро. Най-силен е бил май, когато трансферите 
са достигнали 82,7 млн. евро. Най-малко средства са били изпратени през януари – 61 млн. евро. 
През последните години парите, които изпращат емигрантите в България, се доближават до нивото на чуждестранните 
инвестиции. През юни обаче чуждите вложения са повече от двойно по-големи от преводите на сънародниците ни зад 
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граница за същия месец, като достигат 178 млн. евро. Обратното е през май - тогава инвестициите са били за 35,4 млн. 
евро. 
Предварителните данни на БНБ показват, че размерът на чуждестранните вложения у нас през първата половина на 
годината са за 799,6 млн. евро. Това е с 49,7 млн. евро повече спрямо същия период на миналата година. 
СТАТИСТИКА 
Най-много вложения - от Холандия 
Преобладаващата част от чуждите инвестиции у нас са в графата „дългови инструменти”, т.е. заеми от компаниите майки, 
предоставени на българските предприятия. През първата половина на годината средствата по това перо са 549,4 млн. евро 
от общо 799,6 млн. евро чужди инвестиции, показват данните на БНБ. Вложенията в акции, дялове и имоти възлизат на 
169,8 млн. евро, а реинвестираната печалба е 80,5 млн. евро. 
Данните на БНБ показват още, че за времето от януари до юни най-много чуждестранни инвестиции в страната са 
постъпили от Холандия. Те възлизат на 567,3 млн. евро. След това се нарежда Австрия с 99,7 млн. евро. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Гърция отменя превантивния данък от 26% 
ЕК е излязла със становище по въпроса в полза на България 
Гърция окончателно отменя т.нар. превантивен данък от 26% върху сделки между гръцки и български фирми. В края на 
миналата седмица гръцкият парламент прие закон за ратифициране на Третата спасителна програма, в която една от 
точките включва отмяната на въпросния данък. Междувременно на 3 август Европейската комисия е излязла с мотивирано 
становище по жалбата на България срещу Гърция заради данъка, с което се произнася в наша полза. България обаче е 
решила да не съди Гърция в Съда на Европейския съюз в Люксембург, защото е очаквала данъкът да бъде отменен като 
една от клаузите в рамките на спасителната програма. Това стана ясно от прессъобщение на българското Министерство на 
финансите в понеделник. 
Данъкът трябваше да влезе в сила от 1 септември 
Припомняме, че Гърция измени Кодекса за подоходно облагане през март 2015 г., а българският бизнес реагира остро на 
частта в закона, според която всички сделки и транзакции между гръцки фирми и такива от държави с преференциално 
данъчно облагане, към които е причислена и България, трябваше да бъдат облагани с 26% превантивен данък от 1 
септември 2015 г. нататък. Платеният данък щеше да се връща до три месеца на фирмите, но само при доказване, че 
сделката не е била фиктивна. Така законът нарушаваше спогодбата за избягване на двойно данъчно облагане между 
България и Гърция, а България беше приравнена към държави с офшорни режими заради ниския си корпоративен данък. 
Българският бизнес пък се притесняваше, че данъкът ще удари стокообмена между двете държави и ще доведе до 
допълнителни административни затруднения. В крайна сметка България сезира Европейската комисия през месец май, а 
през юни се състоя изслушването на двете страни. Още след него финансовият министър Владислав Горанов съобщи, че е 
много вероятно гръцкото правителство само да се откаже от въвеждането на този данък. 
Отмяната на данъка е част от спасителната програма 
Европейската комисия се е произнесла с мотивирано становище по казуса на 3 август, като заключението й е, че "чрез 
въвеждането на ограничения за признаването като разходи за данъчни цели при подоходното облагане на някои 
трансгранични разходи Република Гърция не е изпълнила задълженията си съгласно чл. 34 (за свободно движение на 
стоки) и чл. 56 (за свободно предоставяне на услуги) от Договора за функционирането на Европейския съюз", съобщи 
Министерството на финансите. Становището е било изпратено и до Гърция. По принцип след получаването му България е 
можела да заведе дело срещу Гърция в Съда на ЕС, но се е отказала предвид очакванията данъкът да бъде отменен като 
една от клаузите на спасителната програма, за която Гърция и кредиторите й преговаряха. След като гръцкият парламент 
прие закона за ратифициране на третата спасителна програма миналата седмица, която отменя спорния чл. 21 от Закон 
4321/2015 и съответно данъка, българската страна е удовлетворена, завършва прессъобщението на финансовото 
ведомство. 
 
√ Чуждите инвестиции са се увеличили през първата половина на 2015 г. 
Данните на БНБ показват отлив на германски инвестиции, който се дължи на плащане на кредити към фирмите 
майки 
Освен с по-висок износ и ръст на икономиката първата половина на 2015 г. изненадва приятно с макар и нисък ръст на 
чуждите инвестиции. Преките чужди вложения в страната са нараснали с 1.9% (49.7 млн. евро) през първата половина на 
2015 г. спрямо същия период на 2014 г. и достигат 799.6 млн. евро. След като предходните месеци се наблюдаваше 
изоставане в сравнение с предишната година, към края на юни то е наваксано. Добра вест е, че през юни по-голямата част 
от инвестициите са били в дялов капитал. Освен това данните на Българската народна банка (БНБ) са предварителни и 
предстои да бъдат ревизирани, като в повечето случаи ревизиите са в посока нагоре. Наблюдава се обаче и съществен 
отлив на инвестиции от най-големия ни търговски партньор Германия. 
Повече инвестиции в дялов капитал през юни 
След срива от месец май, когато инвестициите се смъкнаха до едва 35.3 млн. евро, през следващия месец тенденцията се 
обръща. Стойността на преките чужди инвестиции през юни достига 178 млн. евро спрямо 127.8 млн. евро през юни 2014 
г. Особено добра новина е, че през този месец по-голямата част от средствата са били вложени в дялов капитал (107.1 млн. 
евро). Така през първото полугодие инвестициите в дялов капитал достигат 169.8 млн. евро. Именно придобиването на 
дялове от капитал в български компании представлява дългосрочна инвестиционна цел, защото по принцип излизането 



4 

 

 

от този тип инвестиции отнема повече време, отколкото изтеглянето на средства, предоставени като вътрешнофирмени 
заеми. Въпреки това за цялото шестмесечие огромната част (68.7%) от всички инвестиции си остават в дългови 
инструменти, т.е. под формата на кредити, отпуснати от чужди компании на български фирми, в които имат участие. 
Почти няма промяна при инвестициите в реинвестиране на печалба: през януари - юни 2015 г. те са били на стойност 80.5 
млн. евро спрямо 81 млн. евро през първото полугодие на миналата година. При имотите обаче се наблюдава голям срив 
- в сектора са насочени едва 17.5 млн. евро в сравнение с 64.8 млн. за същия период през 2014 г. 
По географска структура Холандия продължава да бъде далеч пред всички други държави като най-голям източник на 
инвестиции - 567.3 млн. евро. Това е трайна тенденция и се обяснява с това, че в Холандия има правна форма, наречена 
B.V., и всички компании под такава регистрация на практика са офшорни. Собствениците на много от големите български 
фирми са регистрирани именно под тази форма заради данъчните облекчения. Други страни, откъдето основно идват 
инвестиции в България, са Австрия, Норвегия, Белгия и Великобритания. За сметка на това за периода се вижда нетен отлив 
на инвестиции от Германия в размер на 295.6 млн. евро. Изтеглянето на инвестиции е под формата на дългови 
инструменти, което означава, че немски фирми са си върнали кредити, които са отпуснали преди на свои дъщерни 
дружества в България. 
Пречките пред инвеститорите  
В началото на август правителството одобри анализ за пречките пред чуждите инвеститори. В него са посочени 10 
проблемни области, които трябва да се подобрят. Те са свързани с често променящото се законодателство, 
несъгласуваност на административните процедури, процедурите по издаването на разрешителни за строителство, лошото 
състояние на пътната инфраструктура, липсата на специалисти, ниската ефективност на правната рамка за разрешаване на 
спорове, корупцията и други. Работни групи ще трябва да предложат конкретни мерки за преодоляването на тези пречки 
до края на януари 2016 г. 
 

  

 
 
 
√ Чиновниците поскъпват 
Законът за бюджета задължи министерства и агенции да свият разходите на администрацията с 10%. Към средата 
на година задачата не е изпълнена 
Бюджет 2015 имаше три приоритета според финансовия министър: стабилност, усвояване на еврофондове и свиване на 
разходите за държавните чиновници. И ако първото по-скоро е факт, за второто се правят някакви усилия, третата цел е 
пълен провал. Заложеното число беше 10% по-ниски разходи за възнаграждения в администрацията. Към средата на 
годината задачата не само не е изпълнена, но и числото леко е нараснало. 
Към края на първото полугодие заплатите, допълнителните възнаграждения и осигуровките на чиновниците са стрували 
на бюджета 1.663 млрд. лв. Спрямо същия период на 2014 г. този вид разходи не само не намаляват, но дори са нараснали 
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с близо 10 млн. лв. Числото на пръв поглед не изглежда голямо, но се вижда, че през последните три месеца то постоянно 
расте. 
Спестяването трябваше да дойде от намаляване на хора, а не от орязване на заплати. Армията държавни чиновници е 
голяма - почти 131 хиляди по данни от края на миналата година. Пресни данни липсват. 
Липсата на свиване на разходите до шестия месец означава, че за да се спази законът, между юли и декември 
съкращаването на заетите щатове трябва да се случи двойно по-бързо. Или по друг начин казано - сега рязането трябва да 
е с 20%. Става въпрос за сума от порядъка на 330 млн. лв. при планирани годишни разходи за заплати малко над 3 млрд. 
лв. 
И тъй като силното орязване на персонал точни преди избори е малко вероятно, направо невъзможно, за да се изпълни 
бюджетът, ще се наложи вътрешно разместване на разходите. Обикновено формулата е - режат се капиталови и се местят 
в текущите. 
Още пари за МВР 
Въпреки че министър-председателят Бойко Борисов заплаши, че Министерският съвет ще дава допълнителни пари на 
отделните ведомства само след оставка на съответния министър, вицепремиерът Румяна Бъчварова преди седмица поиска 
16 млн. лв. извън одобрения за тази година в бюджета на МВР. Според нея парите са необходими за плащането на 
обезщетенията на вече пенсиониралите се служители от системата на МВР. По закон те получават по 20 заплати. В отговор 
на парламентарен въпрос в края на юли Бъчварова съобщи, че към края на юни 942 бивши служители на МВР чакат да 
получат обезщетенията си при пенсиониране, т.е. това е наследен проблем, който обаче струва скъпо. 
А проблемът изглежда, че ще се задълбочава заради приетите промени в Кодекса за социалното осигуряване (КСО). От 1 
януари 2016 г. военните и служителите в МВР ще се пенсионират не само при прослужени 27 години в системата, но и 
трябва да са навършили 52 години и 10 месеца. С всяка следваща година пенсионната възраст ще расте с по 2 месеца до 
достигане на 55 години. Данните на Националния осигурителен институт показват, че през първото полугодие са се 
пенсионирали 25% повече служители в силовите ведомства спрямо същия период на 2014 г. 
В свой анализ Зорница Славова от Института за пазарна икономика (ИПИ) посочва, че България е на второ място след 
Словакия по най-големи разходи за ред и сигурност и харчи почти двойно повече, отколкото останалите страни в ЕС. През 
2013 г. 7% от бюджета в България отиват за МВР при 3.7% в ЕС. "Предвид раздутия щат и десетките привилегии, които 
получават заетите в отбраната и сигурността, даването на тази огромна сума пари при пенсиониране изглежда трудно 
оправдано. Още по-абсурдно беше доскорошното положение, при което абсолютно всички в тези министерства получават 
всичките привилегии, а не само работещите първа категория труд", смята Славова. 
Вътрешното министерство е с бюджет от над 1 млрд. лв. годишно, но винаги успява да си издейства допълнително 
средства. Така се случи и през 2014 г., когато полицаите получиха 125 млн. лв. за заплати извън първоначално 
предвидените в бюджета. И това при положение че със съставянето на бюджета за миналата година тогавашният финансов 
министър Петър Чобанов "нареди" 10% свиване на разходите на всички. Но спестяването не се случи. 
Планирано, несвършено 
МВР е само един от едрите примери. Назад със съкращенията е и другото голямо силово ведомство - военното 
министерство, което обяви, че ще реже бройки от юли. Показателно е, че дори финансовото министерство, което 
надзирава изпълнението на бюджета, през май беше платило с 4.3% повече от аналогичния месец на годината, а през юни 
увеличението беше 2%. Справката от системата СЕБРА показва разходите за заплати и възнаграждения заедно с "други 
плащания за персонал" и не може да се види как върви изпълнението на плана за съкращения. Ведомството на Горанов 
не предостави данни за разходите по министерства. 
През годините досега много правителства и министри са обещавали свиване на разходите за възнаграждения в 
държавната администрация. Статистиката показва обаче, че единствено през 2012 г. е имало леко понижение за 
полугодието. През останалите години парите растат. 
От доклада за състоянието на администрацията за 2014 г. се вижда, че свиването на реалните щатове се оказва доста 
трудно. Общата численост е намаляла с 2.8% спрямо предходната година. Вижда се обаче, че над половината от свитите 
бройки са незаети щатове (близо 2200), а реално съкращенията на хора - около 1900. Така в края на миналата година 
общият брой на реално назначените държавни служители е малко под 131 хиляди. Изчисления на "Капитал" показват, че 
средният месечен размер на разходите за възнаграждения и осигуровки в централната държавна администрация през 
миналата година е бил 2850 лв. 
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√ Вноските във всички пенсионни фондове са се увеличили с близо 30% 
Като причина се посочват по-високите осигурителни прагове и изчистването на преводи от НАП 
Вноските в универсалните пенсионни фондове са се увеличили през първото полугодие, показват данни на Комисията за 
финансов надзор (КФН). Участници от пазара отдават ръста от близо 30% основно на два фактора - по-високите минимални 
осигурителни прагове и по-редовното превеждане на осигуровки от НАП. Увеличението идва и на фона на приетите 
законодателни промени, позволяващи на осигурените във фондовете да се преместят в НОИ и да не разчитат на никаква 
пенсия от частен фонд. Реално прехвърляния все още не може да има, тъй като няма приета наредба, която да уреди 
преместванията. Проект за такава е подготвен от Министерството на финансите и е качен на сайта му за обществено 
обсъждане. Едва след като бъде приета, желаещите могат да напуснат универсалния фонд, в който се осигуряват, и да се 
преместят изцяло в държавната система. 
С 29% напред 
В края на юни общо 555.6 млн. лв. са били вноските в универсалните фондове, което е ръст от 29% спрямо същия период 
на миналата година. Подобно е положението и при професионалните и доброволните, които не са засегнати от 
нормативните промени (поне засега), но са привлекли доста повече пари, отколкото по същото време на миналата година. 
За задължителните схеми – универсални и професионални, има две обяснения. Едното е повишаването на минимални 
осигурителни прагове, което си личи и в повишения среден размер на вноските. Другото е по-редовното превеждане на 
осигуровки от страна на Националната агенция за приходите (НАП) след забавянето през първата половина на миналата 
година. За сравнение - през второто полугодие на миналата година общо преведените пари в универсалните фондове са 
били 439 млн. лв. 
Средният размер на една месечна вноска се е увеличавал, показва още статистиката. По данните на КФН за първите шест 
месеца на тази година тя е била 46.5 лв. при 40.60 лв. за януари - юни миналата година. При професионалните фондове 
нарастването е от 79.5 лв. на 85.5 лв. 
Изпълнителният директор на ПОК "Съгласие" Милен Марков коментира за "Капитал Daily", че повишението на 
осигурителната вноска е основната причина за по-големия размер на внесените пари. Освен това по думите му през 
първото полугодие на миналата година НАП се е бавила с превеждането на вноските, но още от втората половина на 
миналата година е започнала да ги изчиства. Така ефектът е видим в сравнение между двата аналогични периода на тази 
и миналата година. 
Малка държавна подкрепа 
"Покачването на осигурителните прагове имаше ефект, а и НАП започнаха да превеждат парите редовно", коментира 
Марков. Той обясни, че все още няма начин за преместване в НОИ и тепърва ще видим дали ще има много желаещи. 
Опасенията на пенсионните компании, споделени още при лансирането на промените, е за очаквано "посъветване" на 
служители на държавни компании или зависими от държавни поръчки да се преместят изцяло в държавната система. 
Друго притеснение е, че в проекта на наредба за прехвърлянията липсва изискване за нотариална заверка на подписите 
при подаване на заявление за преместване. 
Възможно е това да бъде поправено преди приемането й и процедурата да стане аналогична на тази на прехвърлянията 
между пенсионни компании. В момента то може да се случва само след нотариална заверка на подпис и е логично 
местенето в НОИ също да се заверява. В противен случай има много по-голяма вероятност за измами. 
Никола Абаджиев, председател на асоциацията на пенсионните дружества, също смята, че увеличените вноски се дължат 
на изчистване на забавени осигуровки и по-високите прагове. От началото на тази година минималните осигурителни 
прагове на различни професии се увеличиха средно с 4.4% в сравнение с миналата година. Допълнителен ефект се очаква 
и през второто полугодие, след като минималната заплата се повиши с 20 лв. от 1 юли. 
Независимо от тези два основни фактора за растящ интерес към допълнителното пенсионно осигуряване говорят и 
повечето пари, внесени в доброволните фондове. Те не са зависими от минимални осигурителни прагове, от работодатели 
или от НАП. Там всеки, който желае, може да внася пари – сумата е по личен избор, също и честотата на вноските. За една 
година внесените пари в доброволни фондове почти са се удвоили и са надминали 60 млн. лв. Това са брутни вноски, 
преди удръжките за такси. Средният размер на месечна вноска е нараснал чувствително – от 64.5 лв. на 98.4 лв. Според 
Абаджиев причината най-вероятно е намалението на лихвите по банковите депозити, което е накарало повече хора да 
вложат спестяванията си в доброволни фондове. В момента лихвите по депозити за една година или по-малко са до 1-2% 
годишно. За сравнение – нетната годишна доходност на доброволните фондове в края на юни е 5.8% средно, като варира 
между 2.75% и 7.77% за отделните дружества. 
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√ Стабилизирането на юана успокоява пазарите 
Акциите обаче не успяват да отбележат значителен ръст 
Стабилизирането на курса на китайската валута започна да успокоява инвеститорите на международните капиталови 
пазари в понеделник. В първия ден на новата седмица китайската централна банка определи референтен курс на юана, 
близък до нивата на затваряне в петък, което понижи спекулациите, че може да се очаква продължителна девалвация на 
валутата. 
Пазарни движения  
Неочакваното понижение на курса на юана през миналата седмица доведе до нестабилност на пазарите на акции и 
суровини в цял свят. В понеделник китайските борси отчетоха ръст, но поскъпването беше ограничено от несигурността за 
бъдещите действия на централната банка. Основните индекси Shanghai Composite и CSI300 завършиха търговията с ръст от 
съответно 0.7 и 0.1%. 
В Европа акциите също се стабилизираха след тежките загуби през миналата седмица, но не успяха да отбележат ръст. 
Общоевропейските показатели The Stoxx Europe 600 и FTSEurofirst 300 напреднаха с по 0.3% в началото на търговията, но 
впоследствие се върнаха към нивата от затварянето в петък. Същото се отнася за германския индекс DAX, който изгуби 4% 
от стойността си през миналата седмица. На облигационните пазари положителната тенденция беше по-стабилна. Най-
печеливши са гръцките облигации, чиято доходност спадна до най-ниските нива от януари заради оптимизма около новия 
финансов пакет за Атина. Фючърсите на Wall Street започнаха търговията със спад от около 0.1%. 
"Изглежда, постепенно се връща спокойствието относно валутната политика на Китай, който е основен двигател за 
световните финансови пазари", отбелязват анализаторите на Danske Bank, цитирани от Wall Street Journal. Други експерти 
обаче предупреждават, че юанът може да бъде подложен на по-нататъшен натиск за обезценка заради слабото 
представяне на икономиката, което вероятно ще доведе до ново облекчаване на паричната политика на Пекин. 
Политика на Фед  
Инвеститорите следят внимателно и Федералния резерв на САЩ, който трябва да реши дали ще започне дългоочакваното 
повишение на основния лихвен процент в началото на следващия месец. "С наближаването на очакваното повишение на 
лихвите ще е много трудно за рисковите активи да постигнат някакъв прогрес", отбелязва Джеръми Кар, главен стратег в 
брокерската къща Charles Stanley. 
Очакванията за ръст на лихвите влияят на валутните пазари, където еврото отстъпи с 0.1% до 1.1098 долара. Турската лира 
отбелязва ново рекордно дъно спрямо долара заради политическата нестабилност в страната, която може да доведе до 
предсрочни избори. 
 
Вестник Сега 
 
√ Гърция опрощава дългове до 20 000 евро 
Гърция започва експресно опрощаване на дългове с обща стойност до 20 000 евро към банките и държавата, писа 
електронното издание GRReporter. Предложението бе дадено от министерството на икономиката и бе гласувано от 
парламента заедно с новото споразумение с международните кредитори. Условието за опрощаване на дълговете е 
съответното домакинство да не притежава недвижимо имущество и да няма доходи, както и да не притежава повече от 
1000 евро в банковите си сметки. Желаещите да се възползват ще трябва да подадат заявление до местното съдилище.  
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Размерът на минималната пенсия бе намален от 486 на 392.70 евро. Тя се отпуска на пенсиониралите се от 1 януари 2015 
г. насам, които имат 15 години трудов стаж, инвалидност 80% или са пострадали от трудова злополука. 
 
√ Почти 70% от чуждите инвестиции у нас са заеми 
Норвегия влезе в челната тройка на големите вложители, а Германия изпадна 
Близо 800 млн. евро са преките чуждестранни инвестиции, влезли в България през първата половина на 2015 г. Точната 
сума е 799.6 млн. евро, като в сравнение с миналата година резултатът е малко по-добър - с 49.7 млн. евро, или с 1.9 на 
сто, показват данните на БНБ, публикувани вчера. От статистиката на централната банка се вижда също, че близо 70% от 
преките чужди капитали у нас всъщност са заеми от задгранични компании към базирани в България фирми. От общите 
инвестиции за периода цели 549.4 млн. евро са от типа "дългови инструменти". В същото време само 169.9 млн. евро са 
вложенията в акции и дялове на български предприятия и покупки на недвижими имоти. Скромна по размери е и 
реинвестираната печалба на задгранични собственици в наши фирми - 80.5 млн. евро.  
Данните на БНБ показват и интересно разместване в подредбата на най-големите инвеститори по географски признак за 
януари - юни. Както и в предишни периоди, №1 е Холандия, следвана от Австрия, а голямата новина е третото място на 
Норвегия. Друга изненада идва от Германия - инвестициите оттам са се сринали с над 300 млн. евро. Обяснението всъщност 
е във факта, че статистиката на БНБ брои за инвестиции и "дълговите инструменти". Очевидно през първото полугодие 
български фирми масирано са връщали заеми на своите компании майки зад граница. 
Изкачването на Норвегия в топ 3 пък може да е свързано с покупката на мобилния оператор "Теленор". От началото на 
годината от северната страната са дошли 87.7 млн. евро при нула през същия период на 2014 г. 
Българските фирми все по-рядко влагат парите си в начинания зад граница. През първите шест месеца на м.г. те са 
инвестирали 354.3 млн. евро, а сега - само 72.6 млн. евро. 
 
Вестник Монитор 
 
√ Броят по 8 лв. на безработни, докато ги учат да пишат CV 
ДЪРЖАВАТА МОТИВИРА ТЪРСЕЩИТЕ ПРЕПИТАНИЕ СЪС СТИПЕНДИЯ 
Курсистите получават допълнително пари за път и квартира 
Регистри-раните в бюрата по труда получават средствата, след като се запишат в курсове за повишаване на мотивацията и 
квалификацията.  
По 8 лв. на ден получават безработни, докато се учат как се пише автобиография или подобряват чуждоезиковите си 
умения. Става въпрос за хора, регистрирани в бюрата по труда, пожелали да се включат в курсове за повишаване на 
мотивацията или квалификацията. По време на тези обучения на безработните се дават насоки как да търсят работа, да 
пишат мотивационно писмо и как да се държат по време на интервю. Продължителността на програмата е 30 часа, а 
максималният размер на средствата, които курсистите могат да получат по нея, е 80 лв. Законът за насърчаване на заетостта 
предвижда и 450 лв. за 180 учебни часа по чужд език. 
Най-продължителни и съответно 
най-доходоносни са обученията за преквалификация 
Придобиването на нови професионални умения отнема 300 часа, за което търсещите препитание получават по 600 лв. 
„Тези пари се предоставят, защото това са хора, които нямат други доходи, а отделят от времето си“, обясниха от 
социалното министерство. 
Освен това за всички курсисти, които се обучават извън местоживеенето си, се предвиждат пари за транспорт и квартира. 
За хората, които се придвижват от едно населено място в друго, за да стигнат до курса си, държавата плаща по 60 лв. 
Парите обаче се дават само в случай че обучението продължава повече от месец. За тези, които се 
налага да изминат над 100 км 
за да стигнат до скамейката, държавата осигурява и по 35 лв. на ден за квартира. 
Законът за насърчаване на заетостта предвижда мерки и за подкрепа на мобилността на работниците. Така успешно 
преквалифициралите се ще могат да останат да работят в нов град, като държавата ще им осигури до 
600 лв. за преместване на покъщнината 
За да получи тези средства обаче, новонаетият работник трябва да смени местожителството си заедно с цялото си 
семейство. 
В началото на септември социалното министерство започва и нова схема за борба с младежката безработица. Ведомството 
ще наеме медиатори, които ще обикалят по паркове и кафенета, за да агитират младежите да се запишат в бюрата по 
труда. След това Агенцията по заетостта ще има 4 месеца, за да им намери работа или да им предложи обучение за 
повишаване на квалификацията. 
 
√ МФ: Удовлетворени сме от отмяната на гръцкия данък 
България е удовлетворена от отмяната на гръцкия данък от 26%, се казва в становище на Министерството на финансите. 
Отмяната на данъка беше част от Третата спасителна програма, която беше приета от гръцкия парламент в края на 
миналата седмица. 
Атина въведе авансово облагане с 26% на всички сделки и трансакции между гръцки и наши фирми през март. България 
беше единствената страна в ЕС, която беше включена в списъка за прилагане на авансовия данък. Останалите страни бяха 
офшорни зони. 
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Ако новия данък беше влезнал в сила, тогава българските фирми, които внасят стоки в Гърция, щяха да си получават 26% 
от сумата на доставката, едва когато се докажеше, че сделката е реална, и то в срок от три месеца. 
През април Министерството на финансите сезира Европейската комисия. На 3 август от ЕК са се произнесли в полза на 
България, уточниха от ведомството на Владислав Горанов. След получаване на мотивираното становище на ЕК България 
можеше да заведе дело в съда на ЕС, в случай че гръцката страна не отмени данъка. България обаче е изчакала, тъй като 
Атина е заявила намерение да го отмени, както и стана. 
 
√ Активите на пенсионните компании гонят 9 млрд. лв. 
Бележат 16% ръст за година 
Активите на пенсионните компании гонят 9 млрд. лв. Към 30 юни в задължителните и доброволните пенсионни фондове 
са акумулирани нетни активи на стойност 8,782 млрд. лв. В сравнение с края на първото полугодие на 2014 г. нетните 
активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 16,24 на сто. 
Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към края на юни е 4 341 528 души, като нараства с 
2,60 на сто в сравнение със същия периода на 2014 г. Относителният дял на мъжете от осигуряващите се лица в 
универсалните пенсионни фондове е 51,61 на сто, в професионалните – 85,89 на сто, в доброволните – 58,04 на сто, а в 
доброволните по професионални схеми – 33,14 на сто. Средната възраст на осигурените в универсалните фондове е 38,2 
г., в професионалните – 44 г., в доброволните – 49,2 г., и в доброволните по професионални схеми – 40,9 г. 
Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през първото полугодие на 2015 г. възлизат на 88,478 млн. лв. и 
нарастват с 20,30 на сто в сравнение с отчетените приходи през съответния период на предходната година. Общият нетен 
финансов резултат на дружествата за първото полугодие на 2015 г. е в размер на 34,497 млн.лв. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ НЕК иска пари от ББР за американските ТЕЦ 
Българска банка за развитие (ББР) и НЕК преговарят за заем, с който да бъде платено на американските централи - AES 
Гълъбово и КонтурГлобал. Това каза лидерът на КНСБ Пламен Димитров пред БНР. Той обясни още, че ремонтната 
програма на "Мини Марица изток" закъснява и това поставя под заплаха обезпечаването с въглища за зимния сезон. 
364 млн. лв. имат да прибират "Мини Марица-изток" от четирите ТЕЦ, съобщи изпълнителният директор на мините инж. 
Антон Антонов по БТВ. Двете американски централи дължат 273 млн. лв., които ще бъдат изплатени, след като НЕК се 
издължи към тях. От своя страна мините имат да дават на доставчици 78 млн. лв., 71 млн. от които просрочени. От три 
месеца американските инвеститори не са превели нито лев по сметките на мините. Затова "Мини Марица-изток" започва 
преговори за предоговаряне на двустранните контракти с американските централи и "Брикел", като ще настоява за 
авансово 100%-тно изплащане на заявените въглища. 
 
√ ЕК подкрепи България срещу гръцкия данък 
Европейската комисия се произнесе в полза на България по повод жалбата срещу въведения от Гърция 26% данък за сделки 
и транзакции, съобщиха от Министерството на финансите. Становището на Брюксел е от 3 август 2015 г. Заключението на 
ЕК е, че чрез въвеждането на ограничения за признаването като разходи за данъчни цели при подоходното облагане на 
някои трансгранични разходи Гърция не е изпълнила задълженията си за свободно движение на стоки и за свободно 
предоставяне на услуги от Договора за функционирането на Европейския съюз. 
От МФ посочват, че след получаване на Мотивираното становище на ЕК България можеше да заведе дело в Съда на ЕС в 
случай, че гръцката страна не отмени данъка като несъвместими с правото на ЕС. Въпреки предоставената възможност 
България не подаде жалба до Съда на ЕС в Люксембург заради очакваното и заявено намерение на гръцките власти 
данъкът да бъде отменен, уточняват от финансовото ведомство. 
 
√ Намалява износът на БГ капитали 
Драстично намаляват българските инвестиции в чужбина. За първото полугодие на 2014 г. те са 354,3 млн. евро, а за същия 
период година по-късно - едва 72,6 млн., или е регистриран спад от 281,6 млн. това сочи статистиката на БНБ. Според нея 
през първата половина на годината преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България възлизат на 799,6 млн. евро. Това 
е с 49,7 млн. евро повече от първото полугодие на 2014 г. Само през юни ПЧИ са 178 млн. евро при 127,8 млн. евро преди 
година. За същия период инвестициите в дялов капитал са 169,8 млн. евро, 107,1 млн. евро от тях са само за юни. За същия 
период на м. г. те са били 105,7 млн. Вложенията в дялов капитал са едно от най-важните пера, защото на практика те са 
най-трайни - представляват акционерно участие в местни фирми и имоти. 
За периода януари-юни 2015 г. реинвестираната печалба се оценява на 80,5 млн. евро, като само 13,4 млн. евро от нея е 
отчетена през юни. За сравнение - през юни 2014 г. капитализираната печалба е в размер на 12,8 млн. евро, а през първото 
шестмесечие - за 81 млн. евро. 
За периода най-голям инвеститор у нас традиционно е Холандия с 567,3 млн. евро, което е 71 процента от всички вложения 
в България. На второ място е Австрия с 99,7 млн. евро, Норвегия с 87,7 млн. евро и Белгия с 57,4 млн. евро. 
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Вестник Класа 
 
√ Средната сума за втора пенсия мина 2 000 лв. 
Малко над 2072 лв. е средната сума по индивидуалните партиди на хората, осигурени в универсален пенсионен фонд. От 
края на миналата година тя е нараснала със средно 32 лв. Частните фондове управляват активи за над 8.7 млрд. лв. Това 
показват последните данни на Комисията за финансов надзор за дейността на дружествата за допълнително осигуряване. 
Всеки месец по 5% от вноската за пенсия на родените след 1959 г. отиват в универсален пенсионен фонд. 
Натрупаното по индивидуалните партиди варира значително между фондовете, освен това от изчисленията са изключени 
кухите партиди, по които не се правят вноски. Така в някои от фондовете средната натрупана втора пенсия е 2448 лв., а в 
други наполовина на средното - 1047 лв. Натрупаните суми зависят от това на какви пари се осигуряват хората, както и 
продължителността на внасяне на осигуровки, дали има прекъсване и др. 
Само за шестте месеца брутните постъпления в деветте фонда са близо 556 млн. лв. За шестте месеца на миналата година 
брутните вноски бяха 432 млн. лв. Сумата тази година е по-голяма и въпреки факта, че от януари Националната агенция за 
приходите задържа вноските на всички млади хора, които започват да работят на трудов договор, но не са избрали фонд. 
Така над 7000 младежи са ощетени, защото парите им се удържат, но не носят доходност. С последните изменения от края 
на юли в Кодекса за социално осигуряване НАП ще започне отново да преразпределя служебно между фондовете парите 
за втора пенсия на младите. За да се случи това обаче, трябва да се приемат и съответните наредби. Първата вече е пусната 
за обществено обсъждане, в момента би трябвало финансовото министерство да подготвя другите нормативни документи. 
От МФ не отговориха конкретно кога ще може да се избира между осигуряване изцяло в НОИ и в частен пенсионен фонд. 
Възможно е това да стане наесен. 
Според данните в универсален фонд се осигуряват близо 3 467 000 българи. Според Националния статистически институт 
обаче работещите у нас са малко над 3 млн. души. Разликата се дължи на факта, че веднъж разкрити, партидите в 
универсалните фондове не се закриват никога, тоест дори и в тях да не се правят никакви вноски, те продължават да се 
водят. 
Приходите на дружествата са близо 88.5 млн. лв. за шестте месеца на тази година, или с 15 млн. лв. повече от полугодието 
на 2014 г. По-голямата част от приходите - близо 71 млн. лв. - са от таксите и удръжките, които фондовете правят върху 
парите за втора пенсия. В момента от всяка вноска ни се удържат 5%, а веднъж годишно и по 1% инвестиционна такса върху 
натрупаните активи. Малко над 5 млн. лв. са приходите от управление на собствените средства. Нетната печалба на 
фондовете е стигнала 34.5 млн. лв., или с 25 на сто повече от преди година. 
От догодина започва символично намаление на таксите - за 2016 г. фондовете ще ни удържат съответно 4.5 на сто от 
вноската и 0.9% инвестиционна такса. През 2019 г. първата такса трябва да е паднала на 3.75%, а втората - до 0.75%. 
ТЕЖЪК ТРУД 
Осигурените работници от първа и втора категория труд имат средно натрупани по 3061 лв., или със 75 лв. повече спрямо 
края на миналата година. Според данните на КФН в професионалните фондове се осигуряват малко над 273 хил. души. Не 
се знае колко от техните партиди са празни. Работещите тежък труд ще могат да прехвърлят еднократно в НОИ натрупаното 
по индивидуалните си партиди и да се осигуряват само за държавната пенсия. Активите на професионалните фондове са 
близо 8 млрд. лв., пише "Сега". 
 
investor.bg 
 
√ 799,6 млн. евро са преките чуждестранни инвестиции у нас през първото полугодие 
От тях вложенията в дялов капитал са в размер на 170 млн. евро, а в дългови инструменти - близо 550 млн. Евро 
През първата половина на годината преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България възлизат на 799,6 млн. евро, като 
са с 49,7 млн. евро повече спрямо първото полугодие на 2014 г. Това показват предварителните неревизирани данни на 
Българската народна банка (БНБ) за състоянието на платежния баланс, публикувани днес. 
Само през юни ПЧИ са на стойност от 178 млн. евро при 127,8 млн. евро преди година. Освен това централната банка 
ревизира данните за май с 53 млн. евро надолу до 35,4 млн. евро. Така през второто тримесечие на 2015 г. обемът на 
чуждите капитали, прекосили границата на страната, се равнява на 344 млн. евро. 

 
 
Таблица: БНБ. Данните са съставени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, при спазване на 
методологическите изисквания на 6-ото издание на „Ръководството по платежен баланс и международна 
инвестиционна позиция“ на МВФ. Отрицателният знак при инвестициите в чужбина показва нетно нарастване на 
активите на българските предприятия. 
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В началото на юли икономическият министър Божидар Лукарски заяви, че мрачните прогнози за спад на преките 
инвестиции у нас се опровергават. Той отбеляза, че правителството е създало регулярен мониторинг за наблюдение на 
чуждестранните инвестиции, на базата на който се създават насърчителните политики и мерките за подобряване на бизнес 
средата. 
Статистиката на БНБ показва още, че през първото полугодие инвестициите в дялов капитал възлизат на 169,8 млн. евро, 
като 107,1 млн. евро от тях са регистрирани само през юни. За сравнение - миналата година те бяха в размер на 105,7 млн. 
евро. По принцип инвестициите в дялов капитал се считат за трайни капиталови вложения в местни предприятия и имоти. 
В същото време инвестициите в дългови инструменти бележат минимален спад от 2,45% през първото полугодие спрямо 
това на предходната година. През първите шест месеца на 2015 г. те възлизат на 549,4 млн. евро, докато през същия период 
на миналата година са били за 563,2 млн. евро. 
За периода януари-юни 2015 г. реинвестираната печалба се оценява на 80,5 млн. евро, като само 13,4 млн. евро от тях са 
отчетени през юни. За сравнение - през юни 2014 г. капитализираната печалба бе в размер на 12,8 млн. евро, а през 
първото шестмесечие - за 81 млн. евро. 
През първата половина на 2015 г. най-големите инвестиции в страната идват от Холандия и възлизат на стойност 567,3 млн. 
евро. След нея се нарежда Австрия с 99,7 млн. евро, Норвегия с 87,7 млн. евро и Белгия с 57,4 млн. евро. 
Миналата седмица стана ясно, че германският производител на опаковъчни машини Multivac има готовност да инвестира 
15 млн. евро в нова производствена база в България. 
Тази инвестиция би внесла доза оптимизъм в частност не само за германските капитали, а и за общия обем на преките 
инвестиции. Към края на юни данните на централната банка показват отрицателни германски инвестиции в размер на 
295,6 млн. евро. 
Според анализ на Industry Watch пък профилът на инвеститорите в България се е променил поради процеса на сливания и 
придобивания у нас. Според анализаторите процесите на смяна на собствеността на компаниите са засегнали както 
търговската ориентация и източниците на финансов ресурс за развитие, така и оперативния мениджмънт и корпоративната 
култура. 
 
√ Военното министерство отрече, че ще орязва обезщетенията при пенсия 
С 25% повече са желаещите да се пенсионират военни и полицаи през полугодието 
Министерството на отбраната отрече, че се подготвя орязването на броя на заплатите, които служителите в системата 
получават при пенсиониране. 
 “Няма сформирана работна група с представители на ведомството, в която да се обсъждат варианти за намаляване на 
броя на тези обезщетения”, посочват от ведомството в съобщение до медиите. 
Информацията за намаляването на обезщетенията при пенсиониране в силовите министерства беше публикувана във в. 
“Труд”. Според изданието междуведомствена група ще обсъжда три варианта за орязване на екстрите. Първият е всички 
да получат по 8 заплати, - вторият по 12, а третият предвижда 8 да получат хората от по-нисшия персонал, а по 12 – 
началниците. 
Изчисленията сочат, че на година над 100 млн. лева отиват за обезщетения на служители в силовия сектор. 
Преди дни вътрешният министър Румяна Бъчварова например пак поиска още 16 млн. лева, за да изплати обезщетенията 
на 942 пенсионирани служители от МВР. 
Същевременно заради предстоящото повишаване на възрастта и стажа за пенсия Националният осигурителен институт 
(НОИ) отчете 15% ръст на желаещите да се пенсионират през първото полугодие. Само при военните и полицаите ръстът 
на кандидатите за пенсия е 25%. 
 
√ Отново ще има извънредни мерки в помощ на фермери заради руското ембарго 
Компенсации ще се изплащат за необрана продукция или за даряването й 
В сектора на плодовете и зеленчуците отново ще се прилагат извънредните мерки за подпомагане на производителите – 
изтегляне от пазара и небране, съобщава агроминистерството. 
След удължаването на руската забрана за внос до юли 2016 г. Европейската комисия предвиди с Делегиран регламент (ЕС) 
№1369/2015 от 7 август т. г. удължаване на временните извънредни мерки за подпомагане на производителите на някои 
плодове и зеленчуци, които бяха въведени с Делегиран регламент (ЕС) № 1031/2014. 
Във връзка с прилагането на регламента в България предстои скоро да бъде обнародвана в Държавен вестник изменената 
Наредба №6 от 28 август 2014 г. за временните извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците и 
плодовете. 
Производителите ще могат да прилагат познатите вече и прилагани през 2014 г. две извънредни мерки: 
- изтегляне на продуктите от пазара, които ще бъдат безвъзмездно предоставяни на благотворителни организации, 
училища, детски градини, болници, старчески домове или затвори, или пък ще отидат за храна за животни; 
- небране на зеленчуците и плодовете. 
Мерките ще се прилагат по отношение на същите продукти, както през 2014 г., а именно: домати, краставици, корнишони, 
моркови, сладки пиперки, зеле, карфиол, гъби, ябълки круши, малини, десертно грозде, сливи, праскови и нектарини. 
Подпомагане ще се предоставя само на фермери, регистрирани до 31 юли 2015 г. в регистъра на земеделските 
производители. 
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Производителите ще подават искания за подпомагане в Държавен фонд "Земеделие". Приемът на искания за праскови и 
нектарини се прекратява, когато общото количество заявени продукти достигне 950 тона, а при останалите плодове и 
зеленчуци се прекратява, когато общото количество достигне 3000 тона. 
Условията за определяне размера на финансовата помощ по продукти остават същите, както при мерките, прилагани през 
2014 г., с тази разлика, че не се предвижда прилагането на коефициент на редукция.  
Предвидена е възможност за изплащане на направените транспортни разходи при мярката изтегляне на продукти от 
пазара. Помощта ще се предоставя на фермерите, които са превозили одобрените за изтегляне продукти до мястото на 
доставка. 
Мерките могат да се прилагат от датата на обнародване в Държавен вестник до 30.06.2016 г. или докато не бъдат 
достигнати определените лимити. 
 
√ Излишъкът по текущата и капиталова сметка е близо 192 млн. евро през юни 
За първото полугодие текущата и капиталова сметка е положителна със салдо малко над 1 млрд. евро 
БНБ отчете излишък по текущата и капиталова сметка от близо 192 млн. евро през юни спрямо малко над 449 млн. евро 
през юни 2014 г. От началото на годината до края на юни текущата и капиталова сметка е положителна със салдо малко 
над 1 млрд. евро при излишък от 168,2 млн. евро за първото полугодие на миналата година. 
За юни салдото по текущата сметка е положително и възлиза на малко над 126 млн. евро при излишък от над 316 млн. 
евро година по-рано, сочат още данните на БНБ. За първото полугодие салдото по текущата сметка е положително и 
възлиза на 324 млн. евро спрямо дефицит от 156,6 млн. евро през първата половина на миналата година. 
Търговското салдо за юни е отрицателно в размер на 113,5 млн. евро при дефицит от 177,6 млн. евро за юни 2014 г. За 
януари – юни 2015 г. то възлиза на над 1,2 млрд. евро при дефицит от над 1,8 млрд. евро година по-рано. 
Износът е за малко над 2 млрд. евро за юни 2015 г., като се повишава с 256,7 млн. евро (14,2%) в сравнение с този за юни 
2014 г. (1,804 млрд. евро). За януари – юни 2015 г. износът е близо 11 млрд. евро, като нараства с над 1,2 млрд. евро (12,6%) 
в сравнение с този за същия период на 2014 г. 
Вносът за юни 2015 г. е над 2,1 млрд. евро, като нараства със 192,6 млн. евро (9,7%) спрямо юни 2014 г. За януари – юни 
2015 г. вносът е над 12,2 млрд. евро, като нараства с 632,9 млн. евро (5,5%) спрямо същия период на 2014 г. 
С 11,6% до близо 9,4 млрд. евро е нараснал износът на България през първите пет месеца на годината, сочат още данните 
на БНБ. 
Основен принос за ръста на износа имат групите на цветните метали, другите инвестиционни стоки, суровините за 
производство на храни и другите суровини и материали, чийто износ нараства със съответно 24%, 45,5%, 30% и 15,3%. 
Същевременно се отчита намаление на износа на чугун, желязо и стомана с почти 23 на сто и на петролни продукти – с 
близо 6 на сто. 
По стокови групи най-голямо повишение на износа за януари - май 2015 г. на годишна база се наблюдава при мед и изделия 
от мед – със 168,6 млн. евро, или 20,3%. Следват електрическите машини и апарати – ръст от 22%, и житните растения – с 
над 38%. Намалява износът на чугун, желязо и стомана, както и облекла и допълнения за облекла – с 11,4% на годишна 
база. 
Износът за Европейския съюз (ЕС) нараства на годишна база с 646,5 млн. евро (12,2%). Делът на износа към ЕС се увеличава 
от 62,7% за същия период на миналата година до 63,1%. 
Най-много нараства на годишна база износът за Германия – със 131,4 млн. евро (12,3%), за Италия – със 78,6 млн. евро 
(9,5%), за Кипър – с 53,6 млн. евро (150,7%) и за Белгия – с 52,7 млн. евро (15,7%). Намалява износът за Франция – с 10,1 
млн. евро (2,7%). 
Износът за държавите извън ЕС се увеличава на годишна база с 326,7 млн. евро (10,4%), като делът му в общия износ 
намалява от 37,3% за януари - май 2014 г. до 36,9% за същия период на тази година. Най-голям принос за нарастването на 
износа има този за Турция (ръст от 84,8 млн. евро, 10,8%), Сърбия (с 39 млн. евро, 29,4%) и САЩ (с 31,2 млн. евро, 24,3%). 
Намалява износът за Сингапур (с 59 млн. евро, 27,2%) и за Русия (с 55,3 млн. евро, 25,9%) на годишна база. 
Най-голям дял в общия износ има експортът за Германия (12,8% от общия износ, над 1,2 млрд. евро), за Италия (9,7%, 909,8 
млн. евро), за Турция (9,3%, 872,2 млн. евро) и за Румъния (7,4%, 699,3 млн. евро). 
Вносът за първите пет месеца на годината възлиза на над 10,7 млрд. евро при близо 10,3 млрд. евро за същия период на 
2014 г., което представлява увеличение с 456,5 млн. евро (4,4%). Основен принос за нарастването на вноса за периода имат 
рудите, другите инвестиционни стоки и други суровини и материали. Намалява и вносът на петрол и газ и другите 
енергийни ресурси – съответно с 206,6 млн. евро (14,3%) 179,1 млн. евро, 30,9%. 
По стокови групи най-голямо увеличение на вноса има при автомобилите – с над 23 на сто, следвани от рудите – също с 23 
на сто, и електрически машини и апарати – почти 15 на сто. Намалява вносът на минерални горива и минерални масла. 
Вносът от ЕС нараства на годишна база с 376,9 млн. евро (7,3%), като делът му в общия внос се увеличава от 50,2% за януари 
- май 2014 г. до 51,6% за същия период на 2015 г. Най-силно нараства вносът от Германия, докато намалява вносът от 
Гърция. 
Вносът от държавите извън ЕС се увеличава на годишна база със 79,6 млн. евро (1,6%), като делът му в общия внос се 
понижава от 49,8% за януари - май 2014 г. до 48,4% за същия период на 2015 г. Най-голям принос за ръста има вносът от 
Китай, който се увеличава с над 18 на сто за периода. Намаляват същевременно вносът от Русия и Украйна. 
Най-голям дял от вноса обаче продължава да има вносът от Русия, следван от импорта от Германия, Китай и Италия. 
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√ За 4 месеца трябва да се усвоят 3 млрд. лв. по старите еврофондове 
С най-напрегнат график е ПРСР 
Администрациите, които управляват оперативни програми, ще трябва да работят ударно през настъпващите месеци, за да 
не загубят средства за стария програмен период. До края на годината по оперативните програми следва да се разплатят 
близо 2 млрд. лв. от Европейския съюз (ЕС), други 1 млрд. лв. чакат да бъдат усвоени по програмата за селските райони 
(ПРСР), пише в днешния си брой вестник „Сега“. 
Крайните срокове по отделни мерки вече настъпват, като най-напрегнат е графикът в земеделието. Това става ясно от 
отговор на екипа на вицепремиера Томислав Дончев за реда за приключване на стария програмен период. 
По данни на Министерството на финансите по оперативните програми към края на юли са разплатени 5,67 млрд. евро от 
общо 6,6 млрд. евро финансиране, без националния принос, тоест остава да бъдат разплатени близо 941 млн. евро. За 
сравнение, от началото на годината до юли, т. е. за 7 месеца, са разплатени 576 млн. евро. 
При земеделската програма графикът е още по-критичен. В края на юни Държавен фонд "Земеделие" обяви, че по селската 
програма остават да се усвоят 1 млрд. лв. От фонда вече обявиха, че част от служителите ще се командироват по региони, 
за да се работи по-бързо на място. 
Първият краен срок по ПРСР вече изтече - за изпълнение на проекти по стратегията за развитие на местни инициативни 
групи. След 30 юли по тези проекти не могат да се реализират дейности. Изключение от този срок ще бъде направено само 
за проекти, в които има включени строителни дейности, и проекти за възстановяване на горския потенциал, като тук срокът 
ще бъде изтеглен до 15 септември. След броени дни - в края на август, изтича и срокът за изпълнение на проектите за 
междутериториално и транснационално сътрудничество по селската програма. 15 септември е крайната дата за 
изпълнение на проектите по всички останали мерки на селската програма. 
Бенефициентите имат един месец след този срок да подадат заявка за плащане - до 15 октомври 2015 г. Освен тези крайни 
срокове, те трябва да спазват и залегналите в конкретните договори срокове за изпълнение на дейностите, припомнят от 
Министерския съвет. Проблем при тези проекти са и местните избори - като най-рискови за загуба на средства се сочат 
именно проектите на общини по отделни мерки на ПРСР. 
Скъсен е и графикът за изпълнение на проекти по програмата за развитие на рибарството. Тук по много от мерките 
крайният срок е 31 август, въпреки че ЕС допуска изпълнението да продължи до края на годината. Има възможност за 
удължаване на тези крайни срокове и уеднаквяването им с официалния краен срок по тази програма - 31 декември, 
коментират експерти. 
По останалите оперативни програми бенефициентите могат да извършват разходи до края на годината. Министерствата 
ще имат три месеца срок - до края на март 2016 г., за да проверят разходите и да ги препратят за сертифициране на 
финансовото министерство. През цялата 2016 г. ще текат проверки, а окончателните доклади за стария програмен период 
ще са готови в началото на 2017 г. 
 
√ Сайт за обществено обсъждане чака становища за облекчаване на регулациите 
Обсъждат се режими в устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството 
До 16 септември на сайта http://pds.government.bg/ всяко физическо или юридическо лице може да участва в обществено 
обсъждане на законопроекти за отмяна и облекчаване на регулаторните режими в устройственото планиране, 
инвестиционното проектиране и строителството, съобщи пресцентърът на кабинета. В сайта за обществено обсъждане 
могат да бъдат публикувани становища след регистрация. 
Сайтът и работата по обсъжданите законопроекти са част от проект, финансиран от програма „Административен 
капацитет“. Изпълнител е администрацията на Министерския съвет. 
Целият проект има за цел по-добро регулиране на инвестиционния процес, облекчаване на регулаторната тежест и 
развитие на електронното управление. 
При завършването му трябва да бъде създадена административна информационна система (АИС) за електронно 
управление на част от инвестиционния процес. Така например онлайн ще трябва да се издават решения за изработване на 
подробни устройствени планове, заповеди за одобряване на подробни устройствени планове, разрешения за промяна на 
предназначението на земеделските земи и др. 
За създаването на  АИС през ноември 2013 г. е обявена обществена поръчка. През 2014 г. е сключен договор на стойност 
742 770 лв. без ДДС с „Мап Бул“ ДЗЗД. 
 


