
1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
 
 

Агенция „Фокус” 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Недостатъците в Наредбата за реда и избор на осигуряване създават усещане, че има  
еднопосочност от капиталовия към държавния солидарен стълб в системата 
Недостатъците в Наредбата за реда и избор на осигуряване вкупом създават едно усещане, че има известна еднопосочност 
в системата от капиталовия към държавния солидарен стълб. Това каза за Агенция „Фокус” Васил Велев, председател на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) във връзка с предстоящото заседание на Националния съвет за 
тристранно сътрудничество (НСТС), на което социално-икономическите партньори ще разгледат проект на постановление 
на Министерския съвет за Наредбата за реда и избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните 
осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и обмен на информация. 
Според Велев има и несправедливата редукция на коефициента на лицата, които се осигуряват и на двете места, по-
големият проблем обаче е в противопоставянето на солидарния и капиталовия стълб. „Този проблем не може да бъде 
решен с поднормативен акт, а е необходимо да се отрази в последващите промени в Кодекса за социално осигуряване”, 
добави Васил Велев. Той уточни, че предстои да бъдат извършени такива промени във връзка с усъвършенстване и 
подобряване на уредбата на пенсионните фондове. „Капиталовият стълб следва да надгражда солидарния, а не да се 
прави избор между тях”, отбеляза още Велев. 
 
 Вестник Сега 
 
√ Бизнесът разгроми реда за избор на осигуряване 
Асоциацията на индустриалния капитал разкритикува по всички точки проекта на наредбата за прехвърлянето на парите 
за втора пенсия между универсалните фондове и НОИ. Днес социалните партньори се събират, за да обсъждат проекта, 
като комисия към тристранката вече го е отхвърлила. За това има и формално основание - документът, разработен от 
финансовото министерство, не е гласуван от надзорния съвет на НОИ. Наредбата е първа крачка към това осигурените след 
1959 г. да могат реално да изберат къде да се осигуряват за пенсия - само в НОИ или и в частен фонд - право, дадено им 
още преди девет месеца, но така и не влязло в сила.  
Единствената организация, дала становище по същество по наредбата - АИКБ, е написала редица забележки, отразяващи 
"съществени недостатъци, непълноти и значими противоречия" в документа. Оттам се опасяват, че в предвидения ред за 
прехвърляне на средствата от индивидуалните партиди към НОИ и обратно към универсален фонд - чрез заявления до 
НАП и фондовете - липсват достатъчно защити срещу измами. За възможни злоупотреби сигнализираха и пенсионните 
фондове. Най-простият пример - в наредбата пише, че в заявлението се пише само име или наименование на задължено 
лице. "Валидни ли са заявленията, подадени с две имена или дори само с едно име", питат АИКБ. 
От асоциацията недоумяват и защо не се ползват правилата, разписани от Комисията за финансов надзор за прехвърляне 
на партидите при смяна на един фонд с друг. Още повече че въпреки защитите при тях има редица сигнали за 
неправомерно прехвърляне на осигурените. Това според бизнеса ще създаде предпоставки за злоупотреби, с което ще се 
нарушат правата на хората и възможността им за избор. 
Освен това се дава възможност хората да се прехвърлят, без дори изобщо да знаят в кои от деветте фонда се осигуряват. 
"Очевидно се презумира, че хората ще изберат на всяка цена да се осигуряват само в ДОО - без да знаят в кой частен 
пенсионен фонд са били партидите им, какъв е размерът им", пишат от АИКБ и уточняват, че с този ред "широко 
рекламираното право на избор" на осигуряване на практика е неосъществимо. НАП ще има право да отхвърля заявления, 
но не е ясно на базата на какви критерии. Липсва контрол върху истинността на заявленията, с които ще се прехвърляме, а 
и бизнесът отбелязва, че не е за пренебрегване фактът, че в редица държавни ведомства със стотици хиляди служители е 
възможен натиск, срещу който няма защита като нотариалната заверка в момента за прехвърляне между фондовете. 
 
 



2 

 

 

Вестник Стандарт 
 
√ Рекорд в приходите от осигуровки от 4 г. 
Приходите от осигуровки, постъпили до края на юни в НОИ, са 2.332 млрд. лв. - най-високото ниво от последните четири 
години. Постъпленията са със 115.3 млн. лв. повече от планираното, което означава, че преизпълнението не идва от 
вдигането на минималната заплата и осигурителните прагове от началото на т.г. Възможните причини са по-добра 
събираемост, повече на брой осигурени лица и по-високи доходи, върху които са начислявани вноските. В сравнение с м.г. 
за полугодието осигурителните приходи са с 211 млн. лв. повече. НОИ обаче отчита и повече разходи в края на юни. За 
пенсии и обезщетения през първото полугодие са изплатени 4.774 млрд. лв., което е с 44.8 млн. лв. повече от планираното. 
Преразходът идва основно от великденските добавки за пенсионерите - 50 млн. лв., които не са били планирани в бюджета 
на Държавното обществено осигуряване. В същото време средният размер на пенсията за стаж и възраст през т.г. се е 
увеличил с 14.72 лв. и е достигнал 343.26 лв. Повече разходи за болнични, майчинство и безработица е направил НОИ през 
първото полугодие. Общо те са 578.5 млн. лв., което е с 25.9 млн. над планираното. 
Специална наредба за реда и избора на осигуряване за втора пенсия - само в НОИ или и в частен фонд, ще разгледа днес 
тристранката. Липсата на този подзаконов акт е причина досега осигурените лица да не може да упражняват своя избор, 
въпреки че той бе даден още в началото на годината. Три от работодателските организации - АИКБ, БСК и БТПП, вече 
заявиха, че не подкрепят проекта, тъй като в него има много недостатъци и непълноти, а също и не е утвърден от Надзорния 
съвет на НОИ. Оказва се, че тази наредба няма да даде ход на процеса, защото се предвижда редът по прехвърляне на 
осигуровките от частните дружества към Сребърния фонд или специалния фонд за пенсиите на категорийните работници 
да се утвърди от министъра на финансите. С толкова много разпоредби има риск да се създаде разнопосочна уредба, 
заявиха от АИКБ. Работодателските организации критикуват още липсата на изчерпателна регламентация какво се случва, 
ако човек пожелае да възобнови осигуряването си в универсален фонд, след като веднъж е избрал само НОИ. Друга 
критика е, че не се изисква и нотариална заверка на заявленията за прехвърлянето на средствата, което може да доведе 
до злоупотреби. 

 
pariteni.bg 
 
√ Бизнесът разгроми реда за избор на осигуряване 
Днес социалните партньори се събират, за да обсъждат проекта 
Асоциацията на индустриалния капитал разкритикува по всички точки проекта на наредбата за прехвърлянето на парите 
за втора пенсия между универсалните фондове и НОИ.  
Днес социалните партньори се събират, за да обсъждат проекта, като комисия към тристранката вече го е отхвърлила. За 
това има и формално основание - документът, разработен от финансовото министерство, не е гласуван от надзорния съвет 
на НОИ.  
Наредбата е първа крачка към това осигурените след 1959 г. да могат реално да изберат къде да се осигуряват за пенсия - 
само в НОИ или и в частен фонд - право, дадено им още преди девет месеца, но така и не влязло в сила.  
Единствената организация, дала становище по същество по наредбата - АИКБ, е написала редица забележки, отразяващи 
"съществени недостатъци, непълноти и значими противоречия" в документа.  
Оттам се опасяват, че в предвидения ред за прехвърляне на средствата от индивидуалните партиди към НОИ и обратно 
към универсален фонд - чрез заявления до НАП и фондовете - липсват достатъчно защити срещу измами.  
За възможни злоупотреби сигнализираха и пенсионните фондове. Най-простият пример - в наредбата пише, че в 
заявлението се пише само име или наименование на задължено лице. 
"Валидни ли са заявленията, подадени с две имена или дори само с едно име", питат АИКБ. 
От асоциацията недоумяват и защо не се ползват правилата, разписани от Комисията за финансов надзор за прехвърляне 
на партидите при смяна на един фонд с друг. Още повече че въпреки защитите при тях има редица сигнали за 
неправомерно прехвърляне на осигурените. 
Това според бизнеса ще създаде предпоставки за злоупотреби, с което ще се нарушат правата на хората и възможността 
им за избор. 
Освен това се дава възможност хората да се прехвърлят, без дори изобщо да знаят в кои от деветте фонда се осигуряват.  
"Очевидно се презумира, че хората ще изберат на всяка цена да се осигуряват само в ДОО - без да знаят в кой частен 
пенсионен фонд са били партидите им, какъв е размерът им", пишат от АИКБ и уточняват, че с този ред "широко 
рекламираното право на избор" на осигуряване на практика е неосъществимо.  
НАП ще има право да отхвърля заявления, но не е ясно на базата на какви критерии. Липсва контрол върху истинността на 
заявленията, с които ще се прехвърляме, а и бизнесът отбелязва, че не е за пренебрегване фактът, че в редица държавни 
ведомства със стотици хиляди служители е възможен натиск, срещу който няма защита като нотариалната заверка в 
момента за прехвърляне между фондовете. 
 
dailypress.bg 
 
√ Рекорд! Над 2 милиарда лева са приходите от осигуровки в края на юни 
Приходите от осигуровки, постъпили до края на юни в НОИ, са 2.332 млрд. лв. – най-високото ниво от последните четири 
години. 
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Постъпленията са със 115.3 млн. лв. повече от планираното, което означава, че преизпълнението не идва от вдигането на 
минималната заплата и осигурителните прагове от началото на т.г. Възможните причини са по-добра събираемост, повече 
на брой осигурени лица и по-високи доходи, върху които са начислявани вноските. В сравнение с м.г. за полугодието 
осигурителните приходи са с 211 млн. лв. повече. НОИ обаче отчита и повече разходи в края на юни, пише „Стандарт“. 
За пенсии и обезщетения през първото полугодие са изплатени 4.774 млрд. лв., което е с 44.8 млн. лв. повече от 
планираното. Преразходът идва основно от великденските добавки за пенсионерите – 50 млн. лв., които не са били 
планирани в бюджета на Държавното обществено осигуряване. 
В същото време средният размер на пенсията за стаж и възраст през т.г. се е увеличил с 14.72 лв. и е достигнал 343.26 лв. 
Повече разходи за болнични, майчинство и безработица е направил НОИ през първото полугодие. Общо те са 578.5 млн. 
лв., което е с 25.9 млн. над планираното. 
Специална наредба за реда и избора на осигуряване за втора пенсия – само в НОИ или и в частен фонд, ще разгледа днес 
тристранката. Липсата на този подзаконов акт е причина досега осигурените лица да не може да упражняват своя избор, 
въпреки че той бе даден още в началото на годината. 
Три от работодателските организации – АИКБ, БСК и БТПП, вече заявиха, че не подкрепят проекта, тъй като в него има 
много недостатъци и непълноти, а също и не е утвърден от Надзорния съвет на НОИ. Оказва се, че тази наредба няма да 
даде ход на процеса, защото се предвижда редът по прехвърляне на осигуровките от частните дружества към Сребърния 
фонд или специалния фонд за пенсиите на категорийните работници да се утвърди от министъра на финансите. 
С толкова много разпоредби има риск да се създаде разнопосочна уредба, заявиха от АИКБ. Работодателските 
организации критикуват още липсата на изчерпателна регламентация какво се случва, ако човек пожелае да възобнови 
осигуряването си в универсален фонд, след като веднъж е избрал само НОИ. Друга критика е, че не се изисква и нотариална 
заверка на заявленията за прехвърлянето на средствата, което може да доведе до злоупотреби. 
 
chas.bg 
 
√ Бизнесът разгроми реда за избор на осигуряване 
Липсва контрол върху истинността на заявленията, с които ще се прехвърляме, а и бизнесът отбелязва, че не е за 
пренебрегване фактът, че в редица държавни ведомства със стотици хиляди служители е възможен натиск, срещу който 
няма защита като нотариалната заверка в момента за прехвърляне между фондовете. Единствената организация, дала 
становище по същество по наредбата - АИКБ, е написала редица забележки, отразяващи "съществени недостатъци, 
непълноти и значими противоречия" в документа. "Очевидно се презумира, че хората ще изберат на всяка цена да се 
осигуряват само в ДОО - без да знаят в кой частен пенсионен фонд са били партидите им, какъв е размерът им", пишат от 
АИКБ и уточняват, че с този ред "широко рекламираното право на избор" на осигуряване на практика е неосъществимо. 
Оттам се опасяват, че в предвидения ред за прехвърляне на средствата от индивидуалните партиди към НОИ и обратно 
към универсален фонд - чрез заявления до НАП и фондовете - липсват достатъчно защити срещу измами. 

 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Томислав Дончев: Проверките за горивата не са кампанийни  
Най-важно е проверките за горивата да не са кампанийни. Те ще продължат и занапред. Трябва да гарантираме, че има 
функциониращ пазар, че на него има конкуренция и който продава по-високо качество, продава повече. Това каза 
вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев пред БНТ. 
Той подчерта, че още през юни е поискал КЗК да провери дали има картел на търговците на горива. В отговор на въпрос 
дали той се съмнява дали има, Дончев заяви, че всяко твърдение трябва да се снабди с адекватни доказателства. "Като 
гражданин трябва да кажа че на пазара на горива има нещо нередно. Като вицепремиер трябва да кажа, че трябва да се 
произнесе КЗК. Надявам се анализът да бъде факт колкото може по-скоро, но обикновено за това трябва поне половин 
година", заяви вицепремиерът. По отношение на твърденията на Агенция " Митници", че има картел Дончев каза, че 
"вероятно са се изказали като граждани". 
Според него трудно може да бъде доказано картелно споразумение. "Сигурен съм, че ако някъде има белези на картел, 
те ще бъдат фиксирани от КЗК. "Ако наистина имаше много силен пазар, такива печалби /не се ангажирам дали при 
доставчика или при търговеца/, биха били много трудни, дори невъзможни", поясни вицепремиерът. 
Качеството на горивото е един от въпросите, който също е заложен в проверките. Този въпрос трябва да се задава редовно 
и да се проверява редовно. Бих искал да насърча колегите от Министерството на икономиката не само да дават 
статистическа информация, коментира Дончев. Той подчерта, че проверки от страна на МИ е имало преди мащабната 
проверка. "Секретът е, че не само министърът и заместниците му са правили проверките, а всички структури на 
министерството. Макар че видях министър Лукарски и неговите заместници лично да проверяват", каза той. 
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Българският бизнес трябва да се възползва от възможностите, които дава планът "Юнкер" - България трябва да вземе 
мерки да може да ползва от плана "Юнкер". Ако има проект, който може да бъде финансиран, трябва да бъде подготвена 
документацията и да бъдат предоставена, смята Дончев. Според него добри проекти са още един мост над Дунав, 
геотермичното отопление на община Златоград, проекти, свързани с газопреностната мрежа. 
 
√ Над 10% от работещите не се осигуряват за пенсия 
Бройката расте с намаляването на безработицата  
314 хил. българи работят, но не внасят осигуровки за пенсия, болнични и безработица в НОИ. Това показват данните за 
заетостта и броя на осигурените на Националния статистически институт и на осигурителния институт. 
През второто тримесечие на 2015 г. заетите са били 3,011 млн. души, показват данните на НСИ. Социалното министерство 
дори се похвали, че това се случва за първи път от началото на кризата през 2009 г. Това доведе и до намаляване на 
безработицата до под 10%. 
Броят на осигурените според данните на НОИ обаче е 2,696 млн. души. Според методиките на осигурителния институт това 
са хората, за които се плащат или поне се декларират осигурителни вноски от страна на работодателя. 
Бройката на неосигурените българи нараства с увеличаването на заетостта и намаляването на безработицата, показва 
сравнителният анализ на данните от двете институции. Най-малка бе разликата през 2010 г., когато броят на осигурените 
и броят на работещите българи бе почти равен. 
Голяма част от неплащащите осигуровки българи работят в сивата икономика. При наблюдението, осъществявано от НСИ 
върху пазара на труда, те се установяват като заети, но не излизат в статистиките на НОИ, обясниха експерти. Възможно 
било обаче и част от неосигурените работещи да се трудят на светло, но да са избрали да не се осигуряват, защото вече са 
пенсионери. 
 
√ Държавата вече не харчи на кредит 
Държавата спря да харчи назаем и ще залага на по-висока събираемост на приходите и на стегнати разходи. 
Доказателство е и това, че финансовото министерство се отказа на два пъти - през февруари и през юни, от планирани 
емисии ДЦК за вътрешния пазар. Така бе спестен нов дълг от общо 500 млн. лева. 
Освен това финансовото министерство временно е решило да спре поне до октомври емисиите ДЦК за вътрешния пазар. 
С продадените от началото на годината до юни ценни книжа бяха набрани 75% от планираните заемни средства. 
Отделно двата големи заема - този по доларовите облигации на стойност 1,7 млрд. лв. и кратък мостов кредит от 3 млрд. 
лв. заради КТБ, са погасени. 
Данните показват още, че хазната завърши първата половина на тази година с излишък от 890 млн. лв. - за първи път от 
2008 г. насам. За сравнение миналата година през юни имаше дефицит от близо милиард - 996 млн. лв. 
Проблем пред хазната обаче все още е ръстът на разходите. Те, заедно с вноската ни за ЕС, към края на юни възлизат на 
15,4 млрд. лева, което е 46,9% от разчетите за годината. 
Това означава, че в сравнение с първата половина на 2014 г. те са се увеличили с 246 млн. лв. 
Съкращения от 10-15% на разходите във всички ведомства планират още от финансовото министерство за новия бюджет. 
Едновременно с орязването на разходите вече се подготвя и нова програма за борба с контрабандата и сивата икономика, 
от която се очаква допълнително вдигане на приходите. 
Планът е да бъдат събрани между 800 млн. и 1 млрд. лв. над планираните. 
Предварителните разчети на финансовото министерство показват, че само от ДДС може да се очакват между 600 и 800 
млн. лв. повече до края на тази година, а от останалите косвени налози, както и от свитите разходи - други между 300 и 
500 млн. лв., твърдят запознати с плановете на кабинета. (Какво ще има в програмата - виж долу.) 
През януари държавата погаси изцяло стар заем по доларовите облигации за 1,7 млрд. лв., както и мостовия кредит от 3,1 
млрд. лв. от края на 2014 г. Емитиран бе нов външен дълг чрез 7-, 10- и 20-годишни облигации. Задлъжняването ни обаче 
ще спре да расте поне до края на тази година. 
В емисионния си календар, финансовото министерство е заложило номинален ръст на дълга от 2 млрд. евро при таван от 
24,107 млрд. евро или 29,3% от БВП. Към юни делът е 28,7% и се задържа на това ниво трети пореден месец. 
Банки, застрахователни компании и пенсионни фондове са увеличили вложенията си в родни ДЦК, става ясно от 
статистиката на БНБ. Ръстът при банките е 6,2% на годишна база и така те притежават 5,76 млрд. лв. от вътрешния дълг на 
страната. Други 1,91 млрд. лв. са изкупени от застрахователни компании и пенсионни фондове - техният обем също расте 
с 8,4% на годишна база. Леко намаление - със 127 млн. лв., има при гражданите и небанковите институции, които 
притежават български ДЦК за 697,51 млн. лв. срещу 825,18 млн. лв. към края на първото полугодие на 2014 г. 
Вкарват още 13 рискови зони в обхвата на проверките 
Промени в критериите за рискови отрасли и субекти, освен законови промени, ще залегнат в новата стратегия за борба със 
сивата икономика и контрабандата. В програмата ще бъдат включени 13 нови риска и 25 рискови стоки, които ще бъдат 
следени непрекъснато с ревизии, наблюдения и оперативни проверки. 
Експерти от 13 институции и министерства участват в нейната подготовка. Документът трябва да бъде внесен в МС до 15 
октомври, а обсъждането ѝ ще тече паралелно с работата по проектобюджета за догодина и пакет от промени в данъчните 
закони. Освен МС, министерствата на финансите, правосъдието, труда, земеделието и здравеопазването, МВР в работата 
ще участват ДАНС, НАП и “Митници”, НОИ, ДФ “Земеделие” и прокуратурата. 
До решение за създаването на новата стратегия се стигна, след като наскоро Брюксел изчисли, че в бюджета ни не влизат 
около 20% от полагаемото се ДДС според оценка на ЕК от 2014 г. 
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Според експерти от работната група стратегията щяла да възложи на митниците да разработят механизъм за 
специализиран контрол за всеки пункт в зависимост от географското положение, сезонността, специфичните 
икономически оператори и идентифицираните локални рискове. Във всеки механизъм обаче щяло да има специални 
мерки за контрол над цигарите и тютюна. 
НАП пък щяла да разработва специална система за проучване и подбор на активите на всички длъжници. Едновременно 
със засилването на контрола е предвидено разширяване на обхвата на режима за обратно начисляване на ДДС, който в 
момента се прилага при зърното. Програмата ще има и специален раздел за облекчаване на административната тежест 
при спазването на законовите процедури, за да се насърчат лоялните платци. 
 
√ 10 пъти вдигат глобите за измами с горива 
Най-често ни мамят с литрите, които ни сипват в колата 
Поне 10 пъти увеличение на глобите за измами с горива предлага Министерството на икономиката. Това съобщи в интервю 
за “24 часа” министър Божидар Лукарски. В момента санкцията е 500 лв., а при повторно нарушение - 1000 лв. 
“Не е нормално да е толкова ниска, тази сума за ден може да се компенсира от измами”, твърди Лукарски. 
Проверките по бензиностанциите показали, че най-масовите измами са в литрите, които датчикът отчита при зареждане, 
и реалното гориво, сипано в автомобила. 
Най-голямото засечено разминаване е 10%. Това е сериозно - на 20 литра са 2 литра, коментира Лукарски. Според него 
върху ведомствените бензиностанции нямало контрол. 
 
√ Световната икономика се друса, Китай повали борсите 
Истински погром имаше на пазарите в понеделник 
Китай свали индексите по световните борси и в понеделник навсякъде бяха отчетени спадове. 
Черният понеделник започна в Азия, където основните пазари отчетоха най-големи еднодневни спадове от 2007 г. 
Индексите на двете основни борси в Китай се сринаха със 7-8%, след като през миналата седмица загубиха 11-12%. На 
червено бяха и борсите в Хонконг, Токио, Сеул и Тайван. 
Тенденцията се пренесе и на европейските пазари, които започнаха търговията с масови понижения, достигайки до най-
ниското си ниво от 7 месеца. 
Общоевропейският индекс FTSEurofirst 300 падна с 2,8%, като загуби близо 230 млрд. евро пазарна стойност. STOXX 600 
Basic Resources Index с акции от минния сектор и горивата загуби над 3%. 
Водещите акции в еврозоната, обединени в индекса Euro STOXX 50, загубиха 2%. Британският FTSE 100 падна с 2,43%, 
германският DAX и френският CAC също се понижиха с над 2 на сто. 
Индексът VSTOX, който служи за измерител на притесненията на инвеститорите, се повиши до най-високите си стойности 
от октомври 2014 г. Българската борса също не остана встрани, като основният индекс Sofix падна с над 3%. 
Погромът продължи и в САЩ. При старта на търговията индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average имаше 
понижение от 5,75% до най-ниското си ниво от октомври 2013 г. Широкият индекс S&P 500 загуби 4,94%. Най-голям спад 
имаше при технологичния Nasdaq Composite - 6,32%. 
Доларовият индекс, който следи котировките спрямо еврото, йената, лирата, канадския долар, шведската крона и 
швейцарския франк, падна с 2,3%. 
Основната причина за започналите разпродажби бе решението на Китайската централна банка да не намали изискванията 
си за банковите резерви. Това щеше да освободи средства, които да налеят ликвидност в икономиката. 
Световните пазари са загубили 5 трлн. долара, откакто юанът бе обезценен на 11 август. Инвеститорите били силно 
обезпокоени от признаците за допълнително отслабване на икономиката на Китай. Погромът предизвиква въпроси за 
способността на световната икономика да се справи с евентуално повишаване на лихвените проценти в САЩ през тази 
година. 
Разпродажбите се подклаждат и от опасенията за слаб ръст на развиващите се пазари. 
Кризата на световните пазари е много сериозна, тя ще отслаби перспективите за икономическия ръст в цял свят, твърди 
Хенинг Гебхарт, ръководител в отдела за активи и управление на състоянието в Дойче банк, предаде “Блумбърг”. 
Ниската цена на петрола и променените икономически перспективи щели да доведат до още един кръг от съкращения на 
световните печалби. 
Оказа се, че има и печеливши на фона на всеобщите разпродажби. Еврото успя да поскъпне само за няколко часа в 
понеделник от 1,13 до над 1,16 долара. Златото отбеляза ръст до 1166 долара.  
Служител на бензиностанция в Токио чисти стъклото на кола. Цените на петрола отбелязаха най-големия спад за ден от 
началото на финансовата криза. 
Петролът падна под 44 долара за барел. Трусовете в Китай повлияха сериозно и на петролните пазари. Цените паднаха до 
6-годишен минимум или най-ниските нива от началото на финансовата криза насам, съобщи WBPOnline. 
Фючърсите за сорт “Брент” поевтиняха с 3,78% до 43,74 долара за барел към 16 часа в понеделник. Котировките на 
американския лек петрол с доставка през октомври пък загубиха 3,84% до 38,90 долара за барел. 
Китайската криза подсили опасенията за свръхпредлагане на петрол. През лятото разпродажбите бяха налице заради 
неизвестните около Иран, след като четвъртият по големина производител на петрол в света увеличи натиска върху 
предлагането след промяната на курса на САЩ спрямо страната и решението за вдигане на санкциите. 
Иранският петролен министър Бижан Занганех заяви в неделя, че спешна среща на ОПЕК може да бъде “ефективна” за 
стабилизирането на цените на петрола. Алжир също подкрепя свикването на спешна среща. 
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От другата страна на пазара тревогите спрямо Китай са свързани най-вече с търсенето от втората по големина икономика 
в света. Азиатската държава остава основна индустриална сила, консумираща голяма част от петрола в Азия, като всякакви 
промени в нейното търсене могат да разклатят цените на петрола. 
Ето защо глобалното търсене, което се очаква да балансира огромния ръст на предлагането, изглежда, не се възстановява 
гладко. 
Европейският съюз се бори със своите проблеми и слабостите в някои региони, докато САЩ не показват някакви признаци 
за намаляване на петролните запаси през последните месеци. 
Като цяло без корекция от страна на търсенето не се очакват съществени ценови движения нагоре, като прогнозите са, че 
цените на петрола ще останат ниски за дълго време. 
Рублата се срина до 71 за долар.Рублата падна в понеделник до 71,28 за долар- най-ниска стойност от декември 2014 г. 
Прогнозите са, че спадът може да се задълбочи в следващите дни до 75-85 рубли. През последните два месеца руската 
валута се обезцени с повече от 20% спрямо долара, предизвиквайки притеснения за нестабилност след един период на 
относително възстановяване. През уикенда руският премиер Дмитрий Медведев изрази увереност, че в средносрочна 
перспектива рублата ще се върне към “усреднените нормални показатели”. 
 
Вестник Труд 
 
√ Петролът удари шестгодишно дъно 
Цената на петрола на световните пазари удари шестгодишен антирекорд и се свлече до 39 долара за барел за 
американския суров нефт, съобщи “Блумбърг”. Основната причина е свръхпредлагането на черно злато в глобален мащаб 
както и сривът на търговията на акции на шанхайската фондова борса, който завладя цял свят. 
На международните пазари вчера цената на Американския суров петрол спадна до 38,84 долара за барел, което е 
намаление от 3,98% само за ден. Сортът Брент поевтиня с 4,36% до 43,48 долара за барел. 
На българските бензиностанции цената на най-масовия бензин А 95 падна с 1 стотинка и литър от него вече се продава 
срещу 2,23 и 2,24 лева. С това цената на дизела и бензина се изравняват. Причина за поевтиняването у нас е намаление на 
цените на едро. Ако спадът на световните пазари продължи, се очаква цената на горивата да падне още. 
Междувременно експерти коментират пред „Блумбърг“, че възможните решения за овладяване на спада на петрола са 
няколко - свикване на спешна среща на страните от ОПЕК (Организация на страните износителки на петрол), както и 
намаляване на петролните запаси на САЩ. 
Цената на нефта зависи много и от китайската икономика, защото тя е един от основните потребители на гориво в световен 
мащаб, което означава, че сътресенията на китайския пазар ще продължат да дърпат котировките надолу, предупреждават 
експерти. 
 
√ Метролозите изпревариха премиера 
Българският институт по метрология (БИМ) в аванс е препломбирал половината от измервателните уреди по 
бензиностанциите - близо 11 000 още до юни т.г., съобщиха от Министерството на икономиката. 
Ето защо не е било необходимо пълно препломбиране на всички обекти, както поиска в сряда премиерът Бойко Борисов. 
Министърът на икономиката Божидар Лукарски е разпоредил да бъдат сменени пломбите само на непроверените до юни 
бензиностанции. 
От сряда до събота ведомството беше препломбирало според собствените му данни 741 бензиностанции с 11 000 
бензиноколонки. С обходените до юни още 11 000 уреда задачата била изпълнена. 
„Всяка година ние препломбираме всеки уред по бензиностанциите - общо 22 000, по заявка на собствениците. Тази година 
направихме втората част на препломбирането спешно заради заповедта на премиера. На пломбиране не подлежат новите 
бензиностанции през първата им година“, обясниха от икономическото ведомство. 
Общият брой на бензиностанциите в страната е 3105 по данни на Министерството на финансите. От Министерството на 
икономиката обясниха, че при тях бройката е различна, но не можаха до края на работния ден в понеделник да кажат 
каква е в отговор на въпрос на „Труд“ няма ли разминаване между броя колонки (общо 22 000) и броя бензиностанции, 
след като половината уреди са били проверени в 741 обекта. 
В сряда по време на заседанието на Министерски съвет премиерът Бойко Борисов се възмути от качеството на горивата у 
нас и разпореди пълна подмяна на пломбите по всички бензиностанции. „Има бензиностанции, където 40% от горивото 
всъщност е терпентин. 
Наличието на сяра да не говорим! Така ли, за това ли плащам, така ли се пломбира? Така широко са закопчани, че въобще 
все едно няма пломба. Затова се отчита в най-големия пик на разход на горива, че харчим по-малко гориво”, каза тогава 
Борисов. Той заръча още в събота всичко да е препломбирано, дори ако трябва министри и заместник-министри да 
обикалят от пломба на пломба. 
 
Вестник Капитал 
 
√ Световните пазари се сринаха. Как влияе това на България 
Масовият глобален срив в цените на акции, петрол, метали, земеделски продукти, валути продължи в понеделник. В 
България най-уязвими са износителите на суровини и спестяванията 
Сривът на световните фондови пазари, започнал миналата седмица, продължи и с по-голяма сила и в понеделник. Загубите 
се движеха между 8% в Азия, през 4-5% в Европа и САЩ. Заради потъването на Уолстрийт търговията дори беше спряна 
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временно, което се случва изключително рядко. Огромните потъвания напомниха за черния понеделник от 19 октомври 
1987 г., когато акциите в САЩ се сринаха без конкретна причина. 
Сегашният двигател на спада е по-ясен: очакваното забавяне на големи икономики като Китай и Бразилия, което частично 
се прехвърля към САЩ и Европа. Прегряването на пазарите през последните години също прави инвеститорите 
чувствителни на всякакви негативни новини и сигнали, което ги кара да продават панически. Движенията надолу засегнаха 
не само акциите, но и стоковите пазари, където суровините - горива, метали и храни, поевтиняват, а петролът достигна 
най-ниската си цена от шест години насам . Еврото рязко поскъпна спрямо долара. 
Засега проблемите изглеждат далеч от България, но страната може да усети негативен ефект по няколко канала . Ако 
поскъпването на единната валута е устойчиво, това може да свие износа. Успокоително е, че основните ни търговски 
партньори са в ЕС. Освен това ниските цени на петрола са благоприятстващ фактор за българския експорт, защото нашата 
икономика е по-енергоемка, отколкото други конкурентни в ЕС, в този смисъл поевтиняването на горивата би трябвало да 
се отразява на България малко по-добре, отколкото на други страни. Втори риск при задържането на ниски цени на 
суровини и петрол може да дойде по линията на дефлацията, която да се задълбочи. 
Третата опасност е по линия на спестяванията - голяма част от взаимните и пенсионните фондове са инвестирали във 
финансови активи в чужбина и тяхното понижение може да се отрази върху доходността им. От спада в цените на 
суровините ще са засегнати минните и добивни компании, които най-вероятно ще се принудят да оптимизират разходи, 
за да ограничат негативите от спадналите си приходи. 
 
√ По-големите разходи за пенсии компенсираха повечето осигуровки 
Дефицитът в НОИ за първото полугодие е 2.4 млрд. лв., свиването на "дупката", която се покрива от данъците, е 
едва с 20 млн. лв. 
Приходите от пенсионни осигуровки в НОИ за първото полугодие на 2015 г. са с 212 млн. лв. повече спрямо същия период 
на предходната година. Статистиката на осигурителния институт обаче показва, че разходите са се увеличили с 
приблизително същата сума (192 млн. лв.) и в крайна сметка дефицитът достига 2.442 млрд. лв. Така свиването на 
"дупката", която се покрива от данъците на работещите, за първите шест месеца е едва с 20 млн. лв. 
Основният разход е свързан с плащането на пенсии (4.165 млрд. лв.). Сумата е скочила с над 155 млн. спрямо същия период 
на миналата година, което пък се дължи на значителното увеличение на новите пенсионери и по-високите пенсии. 
Тенденцията започна още през втората половина на 2014 г., когато не се знаеше дали пенсионната възраст ще остане 
замразена. Друга причина, която се изтъква в анализа на НОИ, е изплатената еднократна допълнителна сума от 49.2 млн. 
лв. за великденски добавки. 
Много нови пенсионери 
Общият брой на новите пенсионери продължава да расте с бързи темпове. Новоотпуснатите лични пенсии са се увеличили 
с 14.5% на годишна база. През третото тримесечие на 2014 г. ръстът достигна 40% спрямо същия период на 2013 г., а през 
следващите два отчетни периода – с по 20%. Така в края на юни пенсионерите вече са 2 661 451 души, които получават 
средно по 313.4 лв. месечно, с 13 лв. повече спрямо юни 2014 г. 
Дебатът около промените в Кодекса за социалното осигуряване (КСО) доведе до друг проблем – служителите в силовите 
ведомства масово се пенсионират, за да избегнат въвеждането на задължителна пенсионна възраст от 1 януари 2016 г. 
Новоотпуснатите пенсии в сектор "Сигурност и отбрана" през първите шест месеца на годината са достигнали близо 1800 
броя, което е 26% годишен ръст. 
По-малко инвалиди и безработни 
Данните на НОИ показват и положителна тенденция – новите инвалиди намаляват. Въпреки че правителството още не 
може да намери ефективен начин да се справи с фиктивните инвалидни пенсии, през първото полугодие има минимално 
понижение – първото от 2011 г. насам. Всяка година бюджетът плаща около 1.4 млрд. лв., които се получават от над 500 
хил. души. 
Отчетът на НОИ отразява и  добрата тенденцията на пазара на труда, която започна през 2014 г. и продължи в началото на 
тази година. Разходите за обезщетения за безработица са намалели с над 5% до 171 млн. лв. Тези обезщетения са 
разпределени между 90 063 души (с 13 757 души по-малко спрямо предходната година). Те са получили средно 275.83 лв., 
със 7.3% повече в сравнение със същия период на 2014 г. 
 
klassa.bg 
 
√ Партиите щурмуват ЦИК за вота 
Партиите и коалициите, които ще участват в местните избори на 25 октомври ще се наредят на опашка от днес пред ЦИК, 
за да се регистрират за вота.Комисията ще отвори вратите на бившия Партиен дом сутринта, за да открие процедурата, а 
първата формация на редицата вече е на линия. По традиция ГЕРБ ще се регистрира първа за вота. Точно в 09.00 часа, 
когато започва работното време на изборната администрация зам.-председателят на партията Цветан Цветанов и 
организационният й секретар Цветомир Паунов ще пристигнат в т.нар. каре на властта с необходимите за регистрацията 
документи. Те ще внесат точно 9999 подписа. На последните парламентарни избори ГЕРБ се състезава под номер 9 в 
интегралната бюлетина. Тогава Цветанов коментира, че това е номерът на централните нападатели във футбола. За 
поредна година първото място на опашката за регистрация в ЦИК е гарантирано за ГЕРБ, благодарение на представителите 
на младежката организация на партията, коитоде журят денонощно пред сградата от 10 август, за да пазят ред. Те 
изградиха своеобразен лагер пред главния вход на бившия Партиен дом, където дори се хранят. Още от първото си явяване 
на изборите в партията на Бойко Борисов следват максимата „първи регистрирани, първи на вота”.Останалите основни 
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политически играчи не поставят такъв акцент на процедурата. В БСП още не са решили кога ще занесат в ЦИК папките си, 
за да внесат своите подписи. Червените не планират шумна акция при подаването на документите за участие в изборите. 
Левицата дори все още не е номинирала всички свои кандидат-кметове. Не е ясно например кой социалист ще влезе в 
битката за Пловдив, макар като основен фаворит да се очертава Георги Гергов. В момента сме в най-активната част от 
предизборната подготовка, коментира вчера соцдепутатът Корнелия Нинова. Тя уточни,  че все още се мисли по 
стратегията за кампанията, слогана и логото. Нинова допълни, че всички кметове на левицата ще бъдат представени в 
началото на септември на специално събитие.В ДПС също не залагат на шумните мероприятия по регистрирането за вота, 
а на принципа на номинирането на кандидатите си „отдолу нагоре”.В РБ пък все още няма решение дали формацията да 
се яви с единна регистрация на вота. Между партиите в блока има търкания относно номинациите в някой населени 
места.Формациите имат общо 16 дни за регистрация, тъй като последният срок за това ще изтече точно в 18,00 часа на 9 
септември. След регистрацията в ЦИК те трябва да направят и втора такава в съответната общинска избирателна комисия, 
като срокът за това е до 40 дни преди изброите. Коалициите ще имат време до 19 септември да правят рокади в съставите 
си, като гонят или присъединяват нови партии. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Световните борси потънаха след "Черен понеделник" в Китай 
Световните пазари отбелязаха един от най-лошите си дни след силен срив на борсата в Китай, който бе определен като 
"Черен понеделник". Общата несигурност доведе и до спад в цената на петрола, а над 400 млрд. евро бяха отписани от 
стойността на триста от най-големите компании в Европа, съобщи "Гардиън". Композитният индекс на Шанхайската 
фондова борса приключи със срив от 8,5% заради опасенията за икономическото забавяне на Китай и въпреки намесата 
на Пекин да спре спада. Това е най-големият еднодневен спад от 27 февруари 2007 г. Миналата седмица индексът изгуби 
цели 11%. По-малкият индекс на борсата в Шънчжън потъна със 7.83 процента, а индексът ChiNext приключи търговията 
със срив от 8.08 процента. През уикенда китайското правителство позволи на пенсионните фондове да инвестират във 
фондовия пазар с надеждата да подкрепи цените на акциите. Пенсионните фондове могат да заделят за тази цел 600 
милиарда юана (97 милиарда долара). Смутовете на световните пазари започнаха преди две седмици, когато Китай, който 
е основен световен износител на суровини, неочаквано девалвира валутата си, предизвиквайки тревога, че икономиката 
й може би е в по-лошо състояние, отколкото се смяташе. Оттогава световните фондови пазари загубиха над 5 трилиона 
долара от стойността си. След "Черния понеделник" в Китай нервността се пренесе извън пределите на страната. Индексът 
Hang Seng в Хонконг се сви с 5.2 процента през седмия ден на спад. Водещият японски индекс Никкей-225 потъна с над 4 
процента в края на сесията. 
Тайванската фондова борса приключи търговията с рязко понижение от 4.8 на сто. Филипинската борса потъна с 6,7 
процента, а фондовата борса в Австралия отчете близо 4-процентов спад. Европейските акции също рязко поевтиняха, като 
общоевропейският индекс FTSE 100 достигна 7-месечен минимум със спад от 4,67%. Индексът Euro Stoxx 50, включващ 
водещи компании от еврозоната, откри търговията със спад от 3.4 на сто. Основните индекси във Франкфурт, Париж и 
Лондон се понижиха рязко - с над 3 на сто - в началото на търговията, следвайки тенденцията на азиатските пазари. 
Германският бенчмарк DAX загуби 4,7%, а френският САС - 5,5%, макар че по-рано през деня се срина с 7%. Борсовите 
котировки в Лисабон потънаха с близо 4 процента след началото на сесията, а в Брюксел - с 3 на сто. Най-ударена на 
основните европейски борси беше Гърция, която затвори с 10,5% надолу. 
Лошите тенденции се пренесоха и отвъд океана. Търговията на Уолстрийт откри с рязък спад. Промишленият индекс Dow 
Jones, който никога не е губил повече от 800 пункта на ден, изгуби над 1000 пункта, след което акциите успяха донякъде 
да възстановят стойността си. Най-големият губещ след началото на сесията на Уолстрийт бе Coca Cola с над 6%, толкова 
изгуби и E. I. du Pont de Nemours and Company. Акциите на технологичните компании се сринаха в началото на борсовата 
сесия, което доведе до спад на Nasdaq с над 8% при отварянето, който след това се ограничи до малко над 6%. 
Понижението бе предшествано от започналите разпродажби в края на миналата седмица. Сред компаниите с големи 
загуби са Apple с над 5%, Oracle с близо 5%. По-скромна е загубата при Microsoft - малко над 3%. Вероятно ще стане още 
по-лошо и едва след това ситуацията ще се подобри, коментира потъването на световните пазари Нейдър Найеми, експерт 
от Capital Investors Ltd. Кризата на световните пазари е много сериозна, тъй като тя ще отслаби перспективите за 
икономическия ръст в цял свят, твърди Хенинг Гебхарт, световен ръководител в отдела за активи и управление на 
състоянието в Deutsche Bank AG, цитиран от Блумбърг. "Очакваме известни корекции на световните икономически 
перспективи - най-вече заради слабия растеж на развиващите се пазари", каза Гебхарт. 
Петролът падна още надолу 
След "Черния понеделник" в Китай и сривът на световните борси спад в цената си отбеляза и петролът. Цената на суровия 
петрол сорт брент падна под 44 долара за барел за пръв път от март 2009 г. Тогава цената му бе паднала до 39 долара. 
Барелът сорт брент поевтиня в първите часове на търговията на Лондонската борса с над 4% спрямо петък до 43.61 долара, 
като междувременно беше минал през 43.28 долара, което е най-ниската му стойност от шест години и половина насам. 
Американският лек суров петрол спадна под 40 долара заради безпокойството за китайската икономика и 
свръхпредлагането на суровината. Спадът от над 4% доведе до цена от 38.80 долара за барел. Тенденцията за 
поевтиняване допринесе за най-голямата седмична загуба във фючърсните сделки с петрол от 1986 г. насам. 
Американският суров петрол вече е загубил 17% от цената си от началото на август, а брентът - над 10%. 
Руската рубла се срина 
На фона на спада на борсите и цената на петрола руската рубла преживя най-сериозния си срив от началото на годината 
досега. Вчера един долар се търгуваше за 71 рубли най-вече заради поредното понижение на петрола. На фона на 
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поевтиняването на петрола руският борсов индекс РТС, който следи котировките на акциите в долари, се срина с 5.05 
процента до 723.9 пункта. Другият водещ индекс ММВБ на Московската фондова борса в началото на сесията в понеделник 
се понижи с 1.82 процента до 1632.99 пункта, информира ТАСС. Курсът на еврото спрямо рублата се повиши с 3.01 рубли 
до 81.55 рубли в днешната търговия в Москва. Толкова скъпо еврото не е било от 15 декември 2014 година. Курсът на 
долара също ускори възходящото си движение, покачвайки се с 2.18 рубли до 71.28 рубли. 
SOFIX се понижи с три процента 
Разпродажбите на пазарите в Азия, САЩ и Западна Европа не подминаха и региона на Централна и Източна Европа, 
включително и българския капиталов пазар, но реакциите на инвеститорите у нас бяха налице следобед, след като 
търговията на Българска фондова борса в понеделник започна спокойно, информира "Инвестор". Индексът на 15-те най-
ликвидни компании SOFIX се понижи с 3,06% до 453,47 пункта. Това е най-ниското ниво за борсовия показател от средата 
на септември 2013 г. насам. От началото на годината SOFIX губи 13,1%. Широкият BGBX40 бе надолу с 2,9% до 89,82 пункта, 
като затвори под 90 пункта за пръв път от въвеждането му в началото на 2014 г. По-широкият и с равни тегла BGTR30 
отбеляза дневно понижение от 1,37% до 380,02 пункта, а BGREIT изтри 0,52% от стойността си до 95,12 пункта. 
Копирано от standartnews.com 
 
√ Офшорки ще могат да държат 10% от банка  
Офшорки ще може да държат до 10% от капитала на банки и застрахователи. Това предвиждат подготвени от 
Министерството на финансите промени в закона за отношенията с дружества, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим. Сега законът забранява на компании, в които има офшорно участие, да извършват 
редица дейности в страната без значение дали офшорката държи една акция или 50% от капитала. С промените ще се 
въведе праг от 10% в капитала на български фирми, като за дялове под него забраните няма да се прилагат. Така ще се 
избегне ситуация, при която поради притежаването на една акция в банка, застраховател или пенсионно дружество от 
офшорка да се отнеме лицензът на финансовата институция заради необявяване на действителен собственик, гласят 
мотивите на МФ. Целта е законът да не обхваща минимални участия, с които офшорката и нейните собственици не могат 
да контролират българското дружество. 
Разширява се и кръгът на изключенията, при които компании с офшорно участие ще могат да осъществяват посочените в 
закона дейности в България. Това се прави, за да спазим правилата в ЕС. Като в тези случаи реалните собственици на 
дружествата ще се вписват в нов регистър към Агенцията по вписванията. Предлага се изключение да има за фирми, 
регистрирани в Лихтенщайн и Гибралтар. Това се прави, тъй като Лихтенщайн е страна по Споразумението за европейското 
икономическо пространство. А Гибралтар членува в ЕС от 1973 г. като част от членството на Обединеното кралство. 
Изключение за участие в обществени поръчки ще се въведе и за фирми от държави, страни по Споразумението за 
държавните поръчки на ЕС - Лихтенщайн, Андора, Монако, Сан Марино и др. Целта е да бъдат спазени мерките на ЕС за 
сътрудничество с тези страни. Изключение ще се въведе и за дружества, регистрирани в отвъдморски страни и територии 
(Британските Вирджински острови, Ангуила, Каймановите острови, Монсерат и др.), но само за дейностите, за които е 
приложимо Решението на ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоциирането им към ЕС. Изключение ще има и за компании от 
държави, с които България има търговско или икономическо споразумение. 
Предлагат се и промени, свързани с изискването действителните собственици на офшорките да се вписват в Търговския 
регистър. От МФ предлагат да се направи нов Регистър на действителните собственици на дружества, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим към Агенцията по вписванията. Капиталовата структура на фирмата се 
отнася до вътрешните отношения между съдружниците или акционерите, затова информация за реалните собственици на 
дружества, регистрирани в офшорни зони, не следва да бъде вписвана в Търговския регистър, гласят мотивите на МФ. С 
проекта се предвижда данни от новия регистър да се предоставят само на фирми, в които участват компании, регистрирани 
в офшорни зони, НАП, ДАНС, и регулаторни органи като БНБ и КФН. В регистъра няма да се вписват данни за собствениците 
на борсови компании, тъй като информация за притежателите на над 5% от акциите им се дават на КФН и тази информация 
е публична. 
 
Вестник Сега 
 
√ Армията ще спира бежанците с учения по границата 
Военните ще бъдат разположени на втора линия, зад граничната полиция 
Министерството на отбраната ще проведе серия от учения по границата с Македония, за да пресече евентуални планове 
на нелегални имигранти от западната ни съседка да нахлуят на българска територия, научи "Сега" от източници от МО. Над 
7000 чужденци са влезли в Сърбия от Македония в неделя вечерта, съобщи Върховният комисариат на ООН. 70 автобуса с 
бежанци пристигнаха в Белград в нощта на неделя срещу понеделник от лагера в Прешево в Югоизточна Сърбия. През 
последните седмици по няколко хиляди нелегални имигранти преминават от територията на Гърция в Македония през 
Гевгелия и се отправят към Сърбия. Миналата седмица Сърбия предизвика паника, като съобщи, че ще ги пренасочва към 
България и Хърватия. 
Присъствието на военните по българо-македонската граница е маскирано като маневри, за да се избегне евентуален 
дипломатически скандал заради струпването на войска до граничната бразда. Изпращането на армията беше решено 
миналия петък на заседание в МВР, на което присъстваха премиерът и шефовете на специалните служби.  
Засега не е ясно колко точно военни ще бъда включени в операцията по българо-македонската граница, въпреки че вчера 
министърът на отбраната Николай Ненчев обяви, че става дума едва за 25 души. Това обаче е официалната версия и 
действителният брой е по-голям, но не се обявява, за да не стане дипломатически скандал. По неофициална информация 
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граничната полиция ще продължи да охранява сама границата и не се предвижда да има съвместни патрули. Военните ще 
бъдат разположени на втора линия, за да провеждат ученията. Пред БНР вчера министър Ненчев не обясни точно с какво 
ще се занимават 25-те военни.  
"Ще започнат от утре. Сутринта си прегледах доклада и разбирам, че се касае за близо 4 хиляди бежанци, които са в района 
на Гърция и Македония, и в един момент ситуацията наистина може да бъде твърде обезпокоителна. Затова ние ще 
вземем превантивни мерки. Ще бъдем там, ще бъдем на разположение толкова, колкото е необходимо", заяви военният 
министър. 
България ще помогне за привличането на финансови средства от Европейския съюз за справянето с бежанския натиск в 
Македония, заяви външният министър Даниел Митов в Скопие, цитиран от БГНЕС. Намерението изглежда странно, при 
положение че страната ни досега е получила най-малко европейски средства по линия на бежанците. Митов, който е на 
посещение в Македония, допълни, че България вече е увеличила контрола по границата си с Турция и на останалите си 
гранични пунктове. Той призова другите страни в ЕС да поемат част от отговорността за имигрантите. Но председателят на 
ЕК Жан-Клод Юнкер заяви, че няма да се провежда нова среща на върха на ЕС заради кризата.  
Брюксел отказва извънредна среща на ЕС за бежанците 
Шефът на ЕК отхвърли искане на Атина за нови преговори 
Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви, че няма да се провежда нова среща на върха на ЕС заради 
имигрантската криза. "Няма нужда от нова среща", заяви той в текст, публикуван в няколко европейски медии, часове 
преди вчерашната среща на канцлера Ангела Меркел и президента Франсоа Оланд в Берлин. В неделя гръцкият президент 
Прокопис Павлопулос поиска извънредна среща на лидерите на ЕС, на която да обсъдят бежанската криза. Според него 
срещата трябва да бъде свикана без отлагане. Според здравния министър Панайотис Курублис бежанската вълна заплашва 
да заличи Гърция като държава. От началото на годината евролидерите заседаваха извънредно два пъти заради 
бежанците.  
"Езикът на омразата и крайните изявления заплашват едно от най-големите ни постижения - шенгенското пространство и 
липсата на вътрешни граници", предупреди Юнкер в изявлението си. Председателят на ЕК заяви, че е време да се установи 
постоянен механизъм за преразпределяне на бежанци, който да влиза в сила в подобни критични ситуации. "Нямаме 
нужда от извънредна среща на държавните лидери. Провеждали сме много такива, а през ноември отново ще се срещнем 
в Малта. Това, от което имаме нужда, е всички държави членки да приемат европейските мерки и да ги приложат на своя 
територия."  
Юнкер подчерта още, че няма смисъл Западните Балкани да са едновременно кандидати за влизане в ЕС, от една страна, 
а от друга - техните граждани да искат убежище в ЕС.  
През последните седмици по няколко хиляди нелегални имигранти преминават от територията на Гърция в Македония 
през Гевгелия и се отправят към Сърбия. По сведения на някои от бежанците, които са предимно от Сирия и Афганистан, 
те са били транспортирани с кораби и лодки от Турция до гръцки егейски острови, след което гръцките власти ги местят до 
големи градове като Солун например. 
България ще помогне за привличането на финансови средства от Европейския съюз за справянето с бежанския натиск в 
Македония, заяви българският министър на външните работи Даниел Митов, цитиран от БГНЕС. Митов, който е на 
посещение в Скопие, допълни още, че България вече е увеличила контрола по границата си с Турция, но и на останалите 
си гранични пунктове. "Това сега се опитва да го направи и Македония", каза Митов и призова другите страни в 
Европейския съюз да поемат част от отговорността за намиране на решение на проблема с имигрантите. 
Митов и колегите му от Албания и Австрия Дитмир Бушати и Себастиян Курц обсъдиха в Скопие с македонския дипломат 
№1 Никола Попоски имигрантската криза в Македония. Австрийският външен министър Себастиян Курц, който посети 
македонско-гръцката граница, определи ситуацията в Македония като изключително драматична. Неговият колега, 
френският външен министър Лоран Фабиюс заяви, че ЕС трябва да помогне на Македония. Извънредното положение в 
Македония още е в сила, съобщиха от вътрешното министерство на страната пред агенция "Мета".  
Междувременно в Белград пристигнаха 70 автобуса с бежанци в нощта на неделя срещу понеделник, съобщи агенция 
БГНЕС. Всички те пристигат от временния бежански лагер в Прешево, в югоизточната част на Сърбия. Над 7000 имигранти 
са влезли в Сърбия от Македония в неделя вечерта, гласят данни на Върховния комисариат на ООН за бежанците. 
 
√ Болничните отново са най-големият преразход за НОИ 
Добавките за Великден вдигнаха пенсиите с 12.80 лв. до 313.39 лв. 
Болничните продължават да са най-сериозният преразход за бюджета на Националния осигурителен институт. За първата 
половина на тази година пенсионната институция е успяла да спести от всички пера, включително и от планираното за 
пенсии, с изключение на разходите за обезщетенията за временна неработоспособност и на тези за бременност и раждане. 
Приходите в Държавното обществено осигуряване са малко над 2.3 млрд. лв. Разходите са близо 4.8 млрд. лв. към края на 
юни. НОИ може да се похвали с над 115 млн. лв. повече приходи от планираното. Изхарченото обаче също е над 
планираното, макар и с минимална сума - близо 45 млн. лв. 
Преразходът е при болничните след третия ден, които се плащат от НОИ. Първите три дни са за сметка на работодателите 
въпреки тяхното несъгласие. Към края на юни са изплатени 193.4 млн. лв., или с 26.5 млн. лв. над плана. Сумата е и с почти 
27 млн. лв. по-висока от разходите за болнични през същите месеци на миналата година. Това е вече трайна тенденция - 
в последните 4 години НОИ плаща все повече за болнични. Плащането на първите три дни от работодателя имаше за цел 
да намали разходите на държавата, а фирмите да следят по-изкъсо служителите си, но тази мярка даде резултат само в 
първите две години, след което сумите вървят само нагоре. За това заслуга има и фактът, че се увеличава средният размер 
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на изплащаното обезщетение - то вече е 133.69 лв., или с 6 на сто по-високо от миналогодишното. Броят на листовете обаче 
също расте - със 129 хил. броя до 1 446 500 болнични листа за шестте месеца. 
Средната пенсия е 313.39 лв., отчита НОИ, но в нея е включена и добавката за Великден. Така ръстът на годишна база 
излиза 12.80 лв. средно на пенсионер. Малко над 49 млн. лв. струваха добавките към пенсиите, които не бяха планирани. 
Заради тях НОИ отчита преразход по това перо, но без добавките разходите за пенсии са 4.115 млрд. лв., тоест с 28 млн. 
лв. под предвиденото. Средната пенсия за стаж и възраст е 324.26 лв., отново с великденската добавка. Това е с 14.72 лв. 
повече от миналата година. От НОИ изчисляват, че средната пенсия вече е 60.5% от нетния осигурителен доход за май, 
след данъците и удръжките. През юни пенсионерите са 2 177 216. Те са с 2766 по-малко спрямо миналогодишния юни. 
ДРУГИ РАЗХОДИ 
За обезщетения и помощи НОИ е изплатил 578.5 млн. лв. Това е с 26 млн. лв. над плана. Освен за болничните НОИ е 
изплатил и 142 млн. лв. за обезщетения за бременност и раждане, което е с 9.4 млн. лв. над плана и с над 18 млн. лв. 
повече отпреди година. Те са изплатени на 389 хил. души, или с 8 на сто повече от преди година. Средното обезщетение 
на жените е 365 лв. - с 6.5 на сто по-високо от м.г. За отглеждане на малко дете са даде 64 млн. лв. 
За обезщетения за безработица са платени 171 млн. лв., или с 11 млн. лв. по-малко от плана. Причината е, че безработните 
с това право са малко над 90 хил. души, или с почти 14 хил. по-малко, отколкото са били преди година. Те получават средно 
по 276 лв., или със 7 на сто повече от миналогодишния юни. 
 
Вестник Монитор 
 
√ Сергии и барчета изяли 16 декара от плажовете 
На 22 места безплатното място за летовници свито под 1/2 от площта 
Сергии, каравани за сандвичи и колички за сладоледи са изяли почти 16 декара от площите на плажовете. На 53 плажа 
допълнителните търговски обекти заемат повече площ, отколкото е по схема. Това сочат данните от проверка на 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), възложена от Върховната административна 
прокуратура (ВАП). Оказва се, че на пет плажни ивици продавачите са получили право да се ширят на повече от декар площ 
над разрешеното, а на Слънчев бряг-север концесионерите са решили да заграбят 3113 кв. метра над договореното с 
държавата. 
По време на проверката са констатирани 367 нарушения от страна на концесионерите на 56 морски плажа, а в 36 
крайбрежни ивици, които са дадени под наем има 363 нарушения. 
Свободният достъп на гражданите до плажовете на Българското Черноморие е възпрепятстван, констатират от ВАП след 
проверката. Освен, че общата площ на преместваемите обекти и съоръжения, надвишава площта, посочена в Закона за 
устройство на Черноморското крайбрежие, на много места платените зони надвишават като площ безплатната площ за 
разполагане на плажни принадлежности, което е в нарушение на утвърдените от министъра на регионалното развитие 
схеми. На 22 места туристите са избутани на по-малко от половината площ на плажа, като на Червенка са отредили само 
24% от площта за хората, които искат да разпънат хавлии, а на Поморие – Буната свободната зона е 30%. Установено е също 
така, че на 22 места по Черномориетоима трудности при достигането до свободната зона. 
Освен това проверяващите имат негативни констатациите за дейностите, свързани със здравно и медицинско обслужване 
на гражданите, с обезопасяване на прилежащата акватория и със санитарно-хигиенната поддръжка и водноспасителната 
дейност, съобщават още от прокуратурата. 
От ВАП констатират, че регионалното министерство изпълнява ефективно задълженията си във връзка с организиране на 
процедури по осъществяване на контрол и мониторинги по спазване на законността по управление и поддържане на 
морските плажове, но предлага да бъдат наложени и санкции за установените нарушения, като МРРБ трябва да уведоми 
прокуратурата за тях в едномесечен срок. 
На началото на октомври, след като приключи летният сезон от ведомството, ръководено от министър Лиляна Павлова ще 
представи на кабинетът доклад за извършените проверки. Очаква се тогава да бъдат  прекратени концесионните договори 
с нарушителите. 
„Поведението на концесионерите мога определя като драстично и дори нагло. Те си плащат глобите, но не предприемат 
никакви мерки по отстраняване на нарушенията.”, каза в началото на месеца министър Павлова. На последното заседание 
на правителството бяха определени концесионерите на седем плажа по Черноморието. 
В момента у нас има 209 морски плажове 
по черноморското крайбрежие, от които 56  са предоставени на концесия; за 35 броя има договори за наем от 
регионалното министерство; други 21 са предоставени по договори за наем от областните управители и 2 броя морски 
плажове, управлявани от съответните общински администрации. 
 
investor.bg 
 
√ Лукарски: Нивото на чуждите инвестиции наближава предкризисните нива 
Повечето нарушения по отношение на горивата са регистрирани в малките бензиностанции 
Преките чуждестранни инвестиции за полугодието са в размер на 799 млн. евро. Това е два пъти повече от същия период 
на миналата година и приближава нивата отпреди кризата през 2009 година. Това каза в ефира на Нова телевизия 
икономическият министър Божидар Лукарски. 
Той посочи, че икономическият ръст през първите шест месеца на годината е 2,2%, което е над средното за ЕС (1,6%). 
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Лукарски направи коментар и относно проверките на горивата по бензиностанциите. Вчера от ведомството уточниха, че са 
проверени всички нивомери – около 22 хил. Днес министърът призна, че са открити нарушения по отношение на едва под 
1% от всички проверени съоръжения. В същото време обаче нарушенията са сериозни и в Пловдив например в една от 
бензиностанциите отклоненията между отчетенето и зареденото гориво са били от 10%. 
По-голямата част от нарушенията (60%) са били отчетени в „малките” бензиностанции, тоест тези, които са единични 
дистрибутори на горива. 
Министерството на икономиката не може да се произнесе има ли картел на пазара на горива, коментира още министърът. 
Той припомни, че отговорност за това има Комисията за защита на конкуренцията, която е независим орган. 
Регулаторът е сезиран и в момента прави изследване на цените, допълни още Лукарски. По думите му отговорността на 
икономическото министерство по отношение на горивата е да следи качеството им и как се отчитат разходите. 
 
manager.bg 
 
√ Втори ден понижение на борсата в Шанхай 
След „черния понеделник” на световните борси вчера потъването на борсата в Шанхай продължи и днес, докато 
останалите азиатски финансови пазари излязоха на зелено. 
Шанхайската борса затвори вчера с 8,5% спад на основния индекс и потъна с нови 6,41% при отварянето на сесията във 
вторник. След около час обаче Shanghai Composite Index ограничи спада до 4%, до3 079,26 пункта. 
Токийската борса също започна със спад от 4% на индекса Nikkei, в средата на сесията стигна за малко до повишение от 
1,10%, преди отново да падне с близо 4%. 
На борсата в Хонконг - индексът Hang Seng от 0,6% на загуба в началото се изкачи в зелената зона с 1,96% за малко повече 
от около час търговия. Тайван, който загуби 4,84% в понеделник, отвори с повишение и основният борсов индекс се повиши 
до 2,67%. 
 
 
 


