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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
 

 
Радио „Фокус“  
√ Васил Велев: Еднодневните договори биха били неприложими за други дейности, освен земеделието 
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, в интервю за предаването „Добро утро, 
България“ на Радио „Фокус“  
Водещ: 19 хиляди еднодневни трудови договора за краткотрайна сезонна работа в селското стопанство са сключени месец 
след въвеждането им, съобщават от Главна инспекция по труда. Ефективни ли са тези договори и могат ли да намерят 
приложение и в други сектори, освен в земеделието – това ще попитаме Васил Велев – председател на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. Господин Велев, еднодневните трудови договори бяха въведени преди малко повече 
от месец. Може ли вече да направим изводи за ефективността им?  
Васил Велев: Да, макар и да е малко рано, можем да направим извод, че стартът е обнадеждаващ. Все пак трябва да се 
вземе предвид, че малко закъсняхме с въвеждането им. Така например розоберът и черешоберът на практика бяха 
изтървани тази година от обхвата на еднодневните трудови договори, но и този един месец практика беше достатъчен за 
някои първи внимателни изводи. Разбира се, по-задълбочен анализ може да се направи, когато приключи кампанията с 
прибирането на реколтата есента. На този етап това, което веднага се вижда, е, че има все още непознаване на 
спецификата на този вид договори и има страх от работниците за подписването им. Те не са сигурни, че това, което е 
декларирано, ще се случи, а именно няма да загубят социалните си помощи. Всъщност причината за въвеждането на тези 
договори е големият дял на сивия сектор при събирането на реколтата, тъй като се налага за кратко време да се 
мобилизира много голяма численост на персонала в кампаниите по прибиране на реколтата. В такива случаи винаги се 
прибягва до услугите на хора, които са трайно безработни, на социални помощи, а те не искат да подписват каквито и да 
било договори, за да не загубят тези социални помощи. Именно с тези еднодневни трудови договори се решава този 
проблем, т.е. при работа по тях за определен период от време, не повече от 90 дни, не се загубват тези социални 
придобивки, не е изрично уговорено в нормативната уредба, но тъй като няма основна практика, не се познава от хората 
и има един страх. Това е една от причините все пак да говорим само за 19 хиляди такива договора за едномесечен период. 
Другата причина е като цяло липсата на традиции и гъвкавост в нашия пазар на труда. Ние сме всъщност на последните 
места по такива показатели и такива видове взаимоотношения като работа от разстояние, надомна работа, работа чрез 
агенции за временна заетост, чрез наемане на персонал. Еднодневните трудови договори са от този тип нови, по-
съвременни взаимоотношения, които идват да отговорят на реалностите на променения вече пазар на труда. От гледна 
точка на работодателите също има какво да се доразвива. Може би недостатъчната активност от тяхна страна, което е 
продиктувано от факта, че тези договори са излишно оскъпени. За еднодневните трудови договори се заплащат осигуровки 
за пенсия например, което е значителна част от разходите за труд, а в същото време те не се броят за трудов стаж. Това е 
едно малко престараване от страна на законодателят, тъй като причината да са в сивия сектор, от една страна, е 
нежеланието на самите работници да подписват трудовия договор, а, от друга страна, и на работодателите. Очевидно така 
им е по-изгодно и едно прекалено оскъпяване демотивира едната страна, а непознаването плаши другата. Така че това са 
проблемите, които могат да се анализират по-задълбочено след приключване на сезона и да се направят съответните 
изводи.  
Водещ:Явно има още накъде да се подобри ефективността на системата на еднодневните трудови договори. Чисто 
технически затруднения при административните процедури имате ли?  
Васил Велев: Специално се внимаваше да са максимално облекчени тези договори за тази форма на заетост, но нашето 
мнение е, че може да се постигне още в това отношение – да се опрости допълнително формата и изискванията към двете 
страни, така че да отнема по-малко време и да ангажира по-малко усилия. Относно това, дали имат приложение и в други 
сектори – мисля, че на този етап трябва по-внимателно да се подходи към други сектори, тъй като строителството и 
туризмът, макар и да са донякъде сезонни дейности, са от по-друг тип, по-друго естество и там с еднодневните договори 
мисля, че не трябва да се прибързва. А що се касае до ремонти, домашни помощници – там по-скоро формата е агенции 
за временна заетст или ваучери за временни услуги.  
Водещ:Т.е. там този модел не е приложим, както в селското стопанство?  
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Васил Велев: Да. Нашата позиция е такава, че трябва да останат на този етап за селското стопанство и то за този вид 
дейности в селското стопанство, които изискват ръчен труд. Там където има механизация не би следвало да се използват 
временните трудови договори.  
Водещ:През есента предстои събирането на реколтата на още плодове – грозде, ябълки. Ще се назначават ли хора на 
временни трудови договори и за тези дейности?  
Васил Велев: Да, при всички случаи ние смятаме, че е добре да се популяризират тези договори и очакваме техен ръст по 
експонента през оставащите месеци до края на сезона за прибиране на реколтата.  
Водещ:Възможно ли е според Еас въвеждането на тези еднодневни договори, след като вече и самите работници имат 
повече информация за тях, да доведе до увеличение на желаещите да работят в селското стопанство именно за такава 
краткотрайна сезонна работа?  
Васил Велев: Да. Би могло да има и такъв ефект, тъй като все пак тези договори са една законна форма на заетост. Те могат 
да бъдат използвани не само от компактни ромски маси, а и от учащи се, от хора, които са в една или друга форма 
временно свободни. Може да се получи и такъв ефект, но основното им предназначение всъщност е за легализиране на 
заетостта в селското стопанство, временната заетост от компактни маси безработни лица. 
 
Вестник Дума 
√ Eднодневните договори нe лишават от социални помощи 
Запазва се и правото на подпомагане за отопление 
Доходите от еднодневните трудови договори няма да лишат работниците от социално подпомагане. Това се казва в 
съобщение на Агенцията за социално подпомагане (АСП). В него се припомня, че с промени в Кодекса на труда, които са в 
сила от 17 юли, беше регламентиран трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за един ден, сключен 
между работник и регистриран земеделски стопанин. С постановление на Министерския съвет от август т.г. беше изменен 
Правилникът за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП). С промените беше регламентирано, че трудовото 
възнаграждение, получено от краткотрайна сезонна заетост, няма да се считат за доход на лицата при отпускане на 
месечните социални помощи по реда на чл. 9 от ППЗСП. Изискването за безработните лица в трудоспособна възраст, които 
получават месечни социални помощи по този ред, да полагат общественополезен труд всеки месец, няма да се отнасят за 
лицата, сключили еднодневни трудови договори с регистриран земеделски стопанин. Лицата, сключили такива договори, 
трябва да декларират това пред дирекция "Социално подпомагане" и да представят копие на договора до 5-то число на 
следващия месец. 
Трудовото възнаграждение, получено от краткотрайна сезонна заетост, няма да се счита за доход и при определяне 
правото за отпускане на целева помощ за отопление. 
По-рано вчера председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев заяви, че заради 
непознаване на спецификата на еднодневните трудови договори, работниците се страхуват да ги подпишат. Той обясни, 
че хората се опасяват да не загубят социалните си помощи. Тези договори са законна форма на заетост и могат да бъдат 
използвани от всички, които поради някаква причина са безработни, категоричен бе Велев. Той обясни, че тези договори 
се въвеждат заради големия дял на сивия сектор при прибирането на реколтата. Причината за това е, че се налага за кратко 
време да се мобилизира много голяма численост на персонала в кампанията по прибиране на реколтата. В такива случаи 
се прибягва до услугите на хора, които са трайно безработни и са на социални помощи. "Те не искат да подписват каквито 
и да било договори, за да не загубят тези социални помощи. Именно с тези еднодневни трудови договори се решава този 
проблем, тоест при работа по тях за определен период от време, не повече от 90 дни, не се загубват тези социални 
придобивки", обясни Велев. Той изтъкна, че това изрично е уговорено в нормативната уредба, но не се знае от хората.     
Това е и една от причините да говорим само за 19 хил. такива договора за едномесечен период, добави той. Липсата на 
активност от страна на работодателите е продиктувана от факта, че еднодневните трудови договори са излишно оскъпени, 
каза още Васил Велев. По думите му за тези договори се заплащат осигуровки за пенсии, които са значителна част от 
разходите за труд. 
 
Правен свят 
√ Eднодневните договори нe лишават от социални помощи 
Доходите от еднодневните трудови договори няма да лишат работниците от социално подпомагане. Това се казва в 
съобщение на Агенцията за социално подпомагане (АСП). В него се припомня, че с промени в Кодекса на труда, които са в 
сила от 17 юли, беше регламентиран трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за един ден, сключен 
между работник и регистриран земеделски стопанин. С постановление на Министерския съвет от август т.г. беше изменен 
Правилникът за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП). С промените беше регламентирано, че трудовото 
възнаграждение, получено от краткотрайна сезонна заетост, няма да се считат за доход на лицата при отпускане на 
месечните социални помощи по реда на чл. 9 от ППЗСП. Изискването за безработните лица в трудоспособна възраст, които 
получават месечни социални помощи по този ред, да полагат общественополезен труд всеки месец, няма да се отнасят за 
лицата, сключили еднодневни трудови договори с регистриран земеделски стопанин. Лицата, сключили такива договори, 
трябва да декларират това пред дирекция "Социално подпомагане" и да представят копие на договора до 5-то число на 
следващия месец. 
Трудовото възнаграждение, получено от краткотрайна сезонна заетост, няма да се счита за доход и при определяне 
правото за отпускане на целева помощ за отопление. 
По-рано вчера председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев заяви, че заради 
непознаване на спецификата на еднодневните трудови договори, работниците се страхуват да ги подпишат. Той обясни, 
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че хората се опасяват да не загубят социалните си помощи. Тези договори са законна форма на заетост и могат да бъдат 
използвани от всички, които поради някаква причина са безработни, категоричен бе Велев. Той обясни, че тези договори 
се въвеждат заради големия дял на сивия сектор при прибирането на реколтата. Причината за това е, че се налага за кратко 
време да се мобилизира много голяма численост на персонала в кампанията по прибиране на реколтата. В такива случаи 
се прибягва до услугите на хора, които са трайно безработни и са на социални помощи. "Те не искат да подписват каквито 
и да било договори, за да не загубят тези социални помощи. Именно с тези еднодневни трудови договори се решава този 
проблем, тоест при работа по тях за определен период от време, не повече от 90 дни, не се загубват тези социални 
придобивки", обясни Велев. Той изтъкна, че това изрично е уговорено в нормативната уредба, но не се знае от хората. Това 
е и една от причините да говорим само за 19 хил. такива договора за едномесечен период, добави той. Липсата на 
активност от страна на работодателите е продиктувана от факта, че еднодневните трудови договори са излишно оскъпени, 
каза още Васил Велев. По думите му за тези договори се заплащат осигуровки за пенсии, които са значителна част от 
разходите за труд. 
 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Вестник 24 часа 
√ Лукарски: Нарушенията при проверката на бензиностанциите са под 1% 
Констатираните нарушения при проверката на бензиностанциите са под 1%. Това каза министърът на икономиката 
Божидар Лукарски по време на брифинг в Министерството на икономиката относнос резултатите от проверките за 
качеството на горивата, съобщи „Фокус”. Министърът уточни, че към днешна дата са проверени всички средства, които 
подлежат на контрол от страна на БИМ. Той допълни, че 48% от констатираните нарушения са при малките 
бензиностанции, а при големите вериги нарушенията са 52%. Лукарски каза още, че ДАМТН е провела проверки за това 
дали собствениците на бензиностанциите в страната спазват законовите норми за уредите, с които работят и дали 
разходомерите отговарят на сертификата. „ДАМТН по график е изпълнила 60% от проверките, които са предвидени на 
годишна база. Има констатирани нарушения, свързани с качеството“, заяви той. По думите му при 7% от взетите проби от 
ДАМТН има отклонения от нормите и нарушения на качеството на горивото. „Процесът по проверките продължава. 
Нарушенията са свързани със съдържанието на биоетанол и други съставки“, посочи той. "Предлагаме изграждането на 
единна система за регистриране на средствата за измерване на бензиностанциите включваща система на НАП, Агенция 
„Митници“, ДАМТН и БИМ", каза още министърът на икономиката. И добави, че тази система ще контролира качеството 
на горивата. „Това го правим, защото към настоящия момент всяко от споменатите ведомства прави собствен регистър, не 
се отчитат по между си и има разлика в числата“, обясни министър Лукарски. По думите му тези агенции трябва да имат 
непрекъсната връзка помежду си. По отношение на БИМ той каза, че се предвижда създаването на лаборатория, която да 
анализира електронната система за контрол. „Към настоящия момент не можем да контролираме връзката между сървъра 
и НАП. Имаме съмнения, че с хакерски натиск се контролират данните и тези които се подават в НАП не отговарят на 
истината“, коментира министърът и посочи, че другите проблеми са свързани с поставянето на пломбите на 
бензиностанциите. 
 
√ От 1 октомври линейките отиват първо при деца, инсулт и инфаркт 
Бъдещият регламент за спешна помощ, който въвежда т.нар. медицински триаж - приоритетното делене на повикванията 
на три категории, влиза в сила до края на септември, обяви зам.-министърът на здравеопазването Ваньо Шарков. 
“Случаите с деца ще са с предимство, те винаги ще са с код “червен” за линейките. Това не означава, че възрастните ще 
бъдат дискриминирани, но от децата не може да се снеме анамнеза, а родителите винаги са много притеснени в 
обясненията си”, каза Шарков в четвъртък пред Нова тв. Червен код означава “критично спешен пациент” и изисква екип 
реаниматори, който да пристигне до 8 минути. 
Другите пациенти в тази първа по приоритет група ще са хората със симптоми за инфаркт и инсулт и тези с тежки травми, 
а също и тези в клинична смърт или в риск да изпаднат в такава. Шарков уточни, че по непредвидени обстоятелства 
фиксираното време - до 8 минути, може и да не бъде спазено. И в САЩ успявали да се отзоват толкова бързо в 75-80% от 
случаите. 
Във втория код - “жълто”, са нестабилните пациенти, при които линейката трябва да е в рамките на 20 минути. При тези от 
група “зелено” - стабилните, екипите могат да се отзоват и до 120 минути. 
Запитан от “24 часа” какви действия, включително юридически, ще могат да предприемат пациентите и техните близки 
при закъснение на спешния екип, зам.-министър д-р Ваньо Шарков обясни, че въпросът не е уреден в стандарта за 
спешната медицина. Това не е Наказателен кодекс, подчерта заместникът на Петър Москов. И добави, че всеки център по 
спешна помощ ще получи указания в какъв срок трябва да въведе стандартът. 
“Не може да очакваме, че на 1 октомври всяко приемно отделение например ще има 800-те квадратни метра площ, 
разписани в него”, даде пример д-р Шарков. Това била и функцията на европейското финансиране - да подпомага 
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въвеждането на дейностите, увеличаването на екипите и на заплатите на работещите в системата. За първи път 
постъпилите в спешна помощ били повече от напусналите. 
 
√ 3461 места избират кмет - 1/3 повече заради кодекса “Манолова” 
Откриват над 400 секции за референдума в чужбина 
Избори за 3496 кметове на общини, райони и кметства ще се проведат на 25 октомври. От тях 265 са кметовете на общини, 
а 35 - на райони в София, Пловдив и Варна. Останалите 3196 са кметове на кметства. Селата, в които ще има избори за кмет 
на кметство, са с 1/3 повече спрямо местните избори през 2011 г. Това съобщи говорителят на ЦИК Цветозар Томов. 
Причината е новият Изборен кодекс, според който всяко село с над 100 жители ще избира кмет. Преди кодекса “Манолова” 
изискването бе за села с над 350 жители. 
“Местата с над 100 жители се определят от ГРАО, а не по впечатленията на кметовете. Това не може да бъде причина да 
не спазват закона”, обясни Томов по повод на отказа на кмета на Кърджали Хасан Азис да организира избори в малките 
села. 
Говорителите на ЦИК отказаха да коментират план-сметката, приета от МС, докато постановлението не пристигне 
официално. Камелия Нейкова обясни, че вотът наесен ще е по-скъп заради повечето места, на които ще се проведат избори 
за кмет, и по-големия брой секции в чужбина, които ще бъдат разкрити за референдума. 
От ЦИК са категорични, че няма опасност от провал на референдума в чужбина. “Личните ми очаквания са, че активността 
в чужбина няма да е по-ниска от тази на парламентарните избори”, каза Томов. За допитването ще бъдат разкрити между 
400 и 500 секции в чужбина. 
Очаква се възнаграждението на членовете на секционните избирателни комисии да е между 48 и 64 лв. в зависимост от 
длъжността. Сумите все още са проект и предстои ЦИК да се произнесе. 
От Реформаторския блок пък са постъпили две жалби, че техни представители не са допуснати на консултации за 
сформиране на общински избирателни комисии. На места пък се явявали по двама представители на Патриотичния фронт 
- един, изпратен от Валери Симеонов, и друг - от Красимир Каракачанов. Коалицията има право само на един представител. 
Умуват как да се избегнат грешки 15/15 
ЦИК ще търси начин да минимализира риска от объркване сред избирателите, който доведе до феномена 15/15. Как точно 
ще бъдат улеснени те, за да не бъркат къде да отбележат вота за партия и къде - преференция за кандидат за общински 
съветник, ще се реши при обсъждането на техническите параметри на бюлетините. 
“Въпросът ще бъде разгледан много сериозно. Ще търсим вариант, с който да опитаме да намалим тези типови грешки”, 
каза говорителят на ЦИК Цветозар Томов. 
За парламентарните избори през 2014 г. от ЦИК сложиха специален надпис на бюлетините къде се отбелязват 
преференции. Сега в комисията има внесено предложение от СДС номерата на партиите да започват от 100. То предстои 
да бъде разгледано. 
 
√ От КЕВР очакват поевтиняване на природния газ за годината с над 30% 
Цената на природния газ намалява, но още не е ясно дали парното ще поевтинее от новия отоплителен сезон от 1 
октомври. 70% от природния газ се използва от топлофикациите и затова той е от значение за цената на топлата вода и 
парното, пише Дарик. 
Правилото е, че при 5 %-тно намаление на природния газ се правят корекции надолу. Намалението му за следващото 
тримесечие се очаква да бъде с 13,4%, като за цялата година ще бъде около 30%, а според шефа на енергийния регулатор 
Иван Иванов намалението ще е по-голямо заради суровия петрол. Той не даде отговор обаче дали тези тенденции ще 
доведат до по-малки сметки за парно от октомври. 
По думите му ценовото решение с предложение за намаление от Булгаргаз ще бъде разгледано от Комисията след 10 
септември, а окончателното решение ще стане ясно на 30 септември. 
 
Български фермер 
√ Земеделието страда от слабо търсене и ниски цени 
Агрокултурите заедно с нефта и металите, силно поскъпват от началото на 2000-та година. Причината е в съчетанието на 
фактори като: увеличаващото се търсене в развиващите се страни, използването на биогорива и благоприятното време. Но 
сега търговците, очакват края на този “суровинен суперцикъл”. 
На фона на забавянето на икономиките на Китай и на развиващите се страни агросекторът е застрашен от връщането на 
по-ниските цени, коментира проф. Дейвид Кол от Политехническия университет във Вирджиния: “Динамичните за 
агроотрасъла 2007-2012 години бяха предизвикани от съвпадението на отделни фактори.” 
Спадът в търсенето съвпада с ръст на предлагането, доколкото фермерите по цял свят са реагирали на ръста в цените, като 
са увеличили производството. Благоприятното време също е помогнало за ръста на реколтата. 
Заради богатите реколти през последните няколко години са нараснали складовите запаси по цял свят. 
В резултат са паднали и цените, и доходите на фермерите 
За сравнение бушел царевица сега се търгува за $3,80, което е два пъти по-ниска цена от рекордната, фиксирана през 2012 
година. През същата година фермерите, отглеждащи царевица в САЩ, са достигнали пиковата чиста печалба от $175 079, 
според изследванията на университета в Минесота. Но през 2013-2014 г. тя рязко пада и става по-ниска от $55 000. 
По оценки на земеделското министерство на САЩ, през 2015 г. чистата съвкупна печалба на фермерите в страната е 
паднала с 32% - до $74 млрд,което е минималното ниво след 2009 година. 
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Проблеми имат и фермерите в други ключови растениевъдни региони, в това число в Южна Америка, Украйна и Русия, 
отбелязват анализаторите. 
Поради укрепването на долара импортът на торове, препарати и семена в много части на света стана по-скъп , коментира 
Стефан Фогел от Rabobank: “Ситуацията като цяло се е влошила за последните две години и фермерите ще правят 
икономия на каквото могат.” 
Намалените разходи на фермерите негативно се отразяват върху печалбата на участниците в други, зависещи от тях, 
отрасли. 
Последствията са за компании, търгуващи със семена, препарати и селскостопанско оборудване. Някои много силно 
пострадаха. Например за производителите на оборудване Deere & Co в първото полугодие продажбите са спаднали със 
17%, а печалбите - с 30%. 
Печалбите на Archer Daniels Midland и Bunge през второто тримесечие на годината се оказаха по-лоши от прогнозите на 
анализаторите. 
Лидерът в агроотрасъла Cargill също претърпя загуби. Както отбелязаха от компанията, резултатите от последното 
тримесечие са влошени, поради рекордните реколти в последните години в Северна и Южна Америка. Поради това на 
пазарите намаляха и възможностите за печалби чрез борсови операции. 
Пазарът следва световните тенденции 
Индексът на цените на производител в селското стопанство за второто тримесечие на 2015 г. намалява с 6.7% спрямо 
същото тримесечие на 2014 г., сочат данните на НСИ. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството намалява 
с 3.2%, а от животновъдството - с 10.2%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват 
намаление с 3.5%, като в растениевъдството те са по-високи с 3.3%, а в животновъдството - по-ниски с 10.5%. 
През второто тримесечие на 2015 г. спрямо същото тримесечие на 2014 г. по-ниски са цените на меката пшеница - с 9.2%, 
царевицата - с 12.2%, ечемика - със 7.0%, и на картофите - с 0.4%. По-високи са цените на слънчогледа - с 10.6%, доматите 
- с 29.5%, и на краставиците - с 1.1%. 
В животновъдството по-ниски са цените на свинете - с 12.9%, домашните птици - с 23.2%, и на кравето мляко - с 19.0%. 
По-ниски спрямо 2014 г. са цените през второто тримесечие на 2015 г. на меката пшеница - с 3.6%, царевицата - с 1.4%, и 
на ечемика - с 3.0%. В животновъдството по-ниски са цените на свинете - с 11.0%, домашните птици - с 22.0%, кравето мляко 
- с 16.6%, и на яйцата - с 2.9%. 
Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за второто тримесечие на 2015 
г. е с 0.5% под равнището на същото тримесечие на предходната година и с 1.9% спрямо 2014 година. 
През второто тримесечие на 2015 г. спрямо съответното тримесечие на 2014 г. индексът на цените на електроенергията и 
горивата намалява с 8.3%, а на фуражите - с 4.8%. 
 
Вестник Капитал 
√ Диференциацията на развиващите се пазари 
Инвеститорите са все по-склонни да награждават икономиките с добри фундаменти 
Паниката на пазарите през последната седмица подложи на изпитание енергичните усилия на политиците от развиващите 
се пазари да намалят уязвимостта на икономиките си. Има купища опити държавите от развиващия се свят да бъдат 
групирани в различни категории, податливи на различни шокове, но историята на предишните епизоди на пазарни 
сътресения, особено в края на миналата и в началото на тази година показва, че всички развиващи се икономики могат да 
бъдат въвлечени във водовъртежа, пише Financial Times. 
Очевидно е прекалено рано да се правят окончателни заключения за това колко ще пострадат активите в развиващите се 
икономики от последните трусове в цените на акциите – не на последно място и защото китайската централна банка се 
намеси във вторник и помогна за обръщането на част от спадовете. Историята на предишните пазарни сътресения, както 
и някои подсказващи знаци от последните месеци и дни обаче навеждат на мисълта, че развиващите се страни, които са 
свършили основната си политическа работа, може да бъдат възнаградени. 
Разликата с азиатската криза 
По време на кризата в Азия и в Русия през 1997-1998 г. инвеститорите спекулираха срещу валутите в развиващите се страни 
(като заемаха къси позиции), без да отчитат разликите по отношение на балансите по текущите им сметки и дълговите им 
позиции. Това породи трайно възмущение в Южна Корея например, където първоначално инвеститорите, а по-късно и 
МВФ при договарянето на спасителния си пакет за страната третираха валутното несъответствие все едно е било същинска 
криза на платежоспособността. Преди кризата прогнозите за Южна Корея бяха за бюджетен излишък, нисък вътрешен и 
външен държавен дълг като дял от БВП, свиващ се дефицит по текущата сметка и справедливо оценяван или подценяван 
обменен курс. Натискът върху валутата й, породен от външното финансиране на местните банки, обаче хвърли страната в 
ръцете на МВФ, припомня FT. 
По време на глобалната финансова криза от 2008-2009 г. обаче развиващите се страни като цяло бяха много по-добре 
подготвени и инвеститорите изглеждаха по-склонни да ги третират различно. Дори традиционно податливи на кризи 
държави като Бразилия преминаха през периода сравнително добре, тъй като бяха в умерено добра икономическа форма 
и бяха натрупали огромни валутни резерви. За разлика от азиатската криза, когато редица валути, обвързани с бордове, 
можеха да бъдат атакувани, този път нямаше очевиден начин, по който всички развиващи се пазари да бъдат уязвени. А и 
тъй като по същество ставаше дума за криза на богатия свят, инвеститорите бяха способни да направят разлика между 
развиващите се страни с много пряка експозиция и тези, които не бяха толкова директно изложени на шоковете. 
Балтийските държави, с техните обвързани с еврото валути и със силните си банкови връзки със страните от еврозоната 
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бяха подложени на много по-голям натиск в сравнение дори със съседна Полша с независимата й валута и ниското й 
съотношение на дълг към БВП. 
По-скорошните примери също са сравнително положителни по отношение на диференциацията. Преди китайската 
централна банка да разбуни пазарите този месец с девалвирането на юана, докато валутите на развиващите се страни 
падаха, имаше признаци на различно третиране на базата на фундаментите на икономиките им. Така например валутите 
на страните, които бяха по-слабо зависими от краткосрочните капиталови потоци, се представяха по-добре спрямо долара. 
Индийската рупия по-конкретно беше облагодетелствана от заздравяването на макроикономическата рамка на страната, 
като поевтиня с много по-малко, отколкото останалите валути на развиващите се страни в Азия, включително 
индонезийската рупия и малайзийския рингит, и с още по-малко в сравнение с "проблемни деца" като бразилския реал и 
турската лира, отбелязва FT. 
Добри примери 
А дори и в разгара на сътресенията, причинени от решението на китайската централна банка да обезцени юана в началото 
на август, а след това да понижи лихвените проценти във вторник, валутите на добре управляваните държави от Централна 
и Източна Европа (ЦИЕ), които имат слаби преки връзки с Китай и сравнително добри икономически фундаменти, се 
представиха доста добре. За разлика от резкия спад на турската лира и на рублата чешката крона, унгарският форинт и 
румънската лея запазиха по-голямата част от печалбите си спрямо еврото от средата на годината и поскъпнаха спрямо 
долара. Акциите в страните от ЦИЕ се понижиха заедно с борсите навсякъде другаде в развиващия се свят, но остават доста 
над равнищата си от началото на годината. 
Ако се гледат микродоказателствата пък, търговията в понеделник, преди намесата на китайската централна банка 
показваше, че инвеститорите са склонни да разграничават Китай и останалите. Акциите на страните в развиващите се 
азиатски страни се възстановиха от загубите си от предишната седмица, докато китайските книжа продължиха да падат. 
В дългосрочен план реалното въздействие на последните пазарни сътресения върху икономиките на развиващите се 
страни може и да не съвпада напълно с движенията на цените. Износителите на суровини, които имат висока инфлация, е 
по-вероятно да се облагодетелстват, отколкото да загубят от обезценките. 
Влиянието на движенията на цените на акциите върху реалната икономика зависи от експозициите на домакинствата към 
капиталовите пазари и от това доколко компаниите разчитат на пазарите за набиране на капитал. Струва си да се отбележи 
и това, че цените на облигациите на развиващите се държави през последните седмици се променят много по-малко, 
отколкото валутите и цените на акциите, посочва FT. 
Също толкова обезпокоителен за развиващите се страни, колкото и турбуленцията на пазарите обаче би трябвало да бъде 
и фактът, че когато инвеститорите дойдат, за да търсят добри истории в периодите на спокойствие, ще открият твърде 
малко такива. Дори и при последните сътресения на пазарите има знаци, че инвеститорите разграничават отделните 
страни във все по-диференциращия се свят на развиващите се икономики. Това разграничаване може и да не преживее 
евентуален истински срив на пазарите, но първоначалните сигнали сочат, че по-добрите икономически фундаменти и 
вдъхващите доверие политики донякъде се възнаграждават. 
 
√ И юли се оказа хладен за туристическия бизнес 
Посещенията на чужденци спадат с общо 9%, като България губи не само руски, но и германски туристи 
Надеждите на бизнеса и държавата високия туристически сезон (юли и август) да компенсират катастрофално слабия юни 
засега не се оправдават поне според официалната статистика. Данните на Националния статистически институт за юли 
показват сериозен спад от 9% на общите посещения на чужденци в страната, а броят на тези, които идват с цел почивка и 
ваканция, е намалял с 3.4% на годишна база - до 904.5 хиляди. Така за втора поредна година България не успява да 
привлече над 1 млн. чуждестранни туристи през юли след рекордните за сектора 2012 и 2013 г. Точно наполовина са 
намалели и бизнес визитите спрямо юли м.г. 
И докато спадът на руските и украинските туристи с около 20% беше очакван от хотелиерите, статистиката показва 
значителни спадове и на туристите от Германия, Австрия, Чехия, Румъния, а това са пазари, на които българският туризъм 
традиционно разчита. 
Междувременно два пъти повече българи са избрали да почиват в чужбина в сравнение с юли 2014 г. въпреки 
напрегнатите събития в Гърция. Според данните на НСИ близо 67 хил. българи са избрали съседната ни страна за почивка, 
което е повече от двоен ръст спрямо 25 хиляди миналия юли. Другата топ дестинация за българските туристи е била 
Турция. 
На този фон туристическия бранш няма твърде много поводи за радост. Горещият август и топлият септември вероятно ще 
върнат положителните стойности на статистиката, но като лятна дестинация България все повече се отличава основно с 
многобройните скандали заради неадекватни условия и цени на плажовете, презастрояване, лошо обслужване, липсата 
на добро рекламно и имиджово позициониране, което води до феномени като разцъфтяващ алкохолен туризъм в 
големите комплекси и т.н. Военните конфликти недалеч от България и геополитическото напрежение между Русия и 
Запада също не помагат на българския туристически бизнес. 
Спад на основните пазари 
Негативната тенденция на спад на почиващите чужденци в България започна още от началото на годината, като се оказва, 
че спадът на руските туристи е само един от факторите. През юли броят на руските и украинските туристи намалява 
съответно с 18.3 и 21.1% и това не е изненада: конфликтът между двете страни доведе до траен отлив на туристи от тези 
страни не само в България, но и в другите европейски туристически дестинации. Надеждите бяха, че западноевропейските 
туристи могат да компенсират донякъде тенденцията, но те засега не се оправдават - дeлът на туристите от ЕС е 58.5%, или 
с 13.6% по-малко в сравнение с юли предходната година. 
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Заради руския отлив Германия отново е най-големият ни пазар с около 133 хил. туристи през юли, но това на практика е 
спад от 8.3% спрямо юли 2014 г. Със 7% намаляват и туристите от третия най-важен пазар за България – Румъния. 
Понижение има и при посещенията от Великобритания, Чехия, Австрия, Дания, Финландия, Франция и Швеция. И макар 
техният дял по принцип да е малък, това потвърждава тенденцията за загуба на позиции на европейските пазари - нещо, 
за което от бранша отдавна предупреждават. 
Байко Байков, председател на УС на АБТТА (Асоциация на българските туроператори и туристически агенти) коментира за 
"Капитал", че от няколко години насам България привлича все по-малко туристи от Западна Европа, като причината е, че 
страната не отделя достатъчно средства за маркетинг и реклама в Западна Европа. По думите му тези пазари са от 
съществено значение за България, защото "пазарите, които могат да донесат устойчив ръст на българския туризъм, са 
именно западноевропейските. Само привличането на платежоспособни туристи може да доведе до развитието на 
спортния, еко-, селския, приключенския туризъм. Но без маркетинг такъв тип туризъм не може да се развие", добавя той. 
Добре известните проблеми на българския туризъм са известни на администрацията, но засега има само добри 
намерения. В последните дни министърът на туризма Николина Ангелкова обеща пред бранша по Черноморието нова 
концепция за управлението на плажовете, масирана реклама на българския туризъм в интернет, по-активна работа с 
авиокомпаниите за откриването на нови дестинации през лятото и т.н. 
Спасение от Източна и Централна Европа 
Друг неприятен момент е и по-малкият брой туристи, привлечени от съседните ни Гърция и Румъния. Същевременно 
Гърция очаква да отбележи за трета поредна година рекорден брой на туристите от България. Според Байков именно 
Гърция ни показва как може и трябва да се провежда маркетинг - въпреки бурния месец в южната ни съседка откъм 
политически събития българските туристи там са били над два пъти повече в сравнение със същия месец на предходната 
година. 
Западноевропейските туристи наистина няма да успеят да компенсират отлива от 40% на руски говорещи туристи в курорта 
Албена тази година, потвърди и търговският директор на курорта Маргита Тодорова. Тя обаче отбеляза, че при тях все пак 
и немските, и румънските туристи са се увеличили с 5% на годишна база през юли. Тодорова отчита юли 2015 г. като по-
силен от юли 2014 г. и с повече туристи и от полските и скандинавските пазари. Българският пазар също расте, като 
клиентите са предимно семейства. 
Добра новина е, че все пак през юли с изключение на Чехия България е успяла да привлече повече туристи от Централна и 
Източна Европа. Нарастват туристите от Полша, Унгария, Хърватия. Все повече турци, македонци, сърби, както и израелци 
са избрали България за лятната си почивка. По-съществен интерес към България като дестинация за екскурзия и почивка 
се наблюдава и от Холандия, където ръстът на туристите е 80%. 
 
√ Подпомагането на фермери заради ембаргото в Русия се удължава с година 
Засегнатите производители на плодове и зеленчуци могат да се възползват от средствата до 30 септември 2016 г.  
Изплащането на помощите по временните извънредни мерки за подпомагане на производителите на плодове и зеленчуци 
се удължава с още една годна - до 30 септември 2016 г., съобщиха от Държавен фонд "Земеделие" в четвъртък. 
Подпомагането има за цел да намали щетите вследствие от наложеното от Русия ембарго за внос на плодове и зеленчуци 
от страни от Европейския съюз. 
Решението за удължаването на срока на финансовата помощ е взето от Европейската комисия, а причината е, че Москва 
наскоро удължи ембаргото, наложено в отговор на европейските икономически санкции, също с една година - до юли 
2016 г. Условията, при които земеделците могат да се възползват от подпомагането, остават почти същите. 
Без промяна в условията 
Производителите ще могат да се възползват от познатите вече две извънредни мерки. Първата обхваща изтегляне на 
продуктите от пазара, които да бъдат безвъзмездно предоставени на благотворителни организации или фондации, 
училища, детски градини, детски лагери, лечебни заведения, старчески домове или места за лишаване от свобода, както 
и за храна за животни. 
Втората извънредна мярка предвижда небране на зеленчуци и плодове. 
Мерките ще се прилагат за същите продукти, както и през 2014 г. - домати, краставици, корнишони, моркови, сладки 
пиперки, зеле, карфиол, гъби, ябълки, круши, малини, десертно грозде, сливи, праскови и нектарини. 
Подпомагането ще се предоставя само на производители на посочените зеленчуци и плодове, които са регистрирани до 
31 юли 2015 г. по Наредба №3 за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители. 
Приемът по отношение на праскови и нектарини ще се прекрати, когато общото количество продукти, за което са 
приложени мерките в страната ни, достигне 950 тона. Приемът на искания за прилагане на мерки за всички останали 
плодове и зеленчуци се прекратява, когато общото количество, за което са приложени мерките, достигне 3000 тона. 
Финансовите параметри с малка промяна 
Условията за определяне размера на финансовата помощ по продукти остават същите, както и през 2014 г., но разликата 
е, че няма да се прилага коефициент на редукция. 
Предвидена е и възможност за изплащане на направените транспортни разходи при прилагане на мярката изтегляне от 
пазара на продукти,  предназначени за безвъзмездно предоставяне. Помощта за транспортните разходи се предоставя на 
производителите, които са извършили превоза на одобрените за изтегляне зеленчуци и плодове от мястото на изтегляне 
до мястото на доставка. Размерът на тази помощ е определен в приложение към наредбата. 
Производителите на допустимите за подпомагане зеленчуци и плодове подават искания за прилагане на мерки в 
областните  дирекции на Държавен фонд "Земеделие", отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане", по адрес на 
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регистрация на производителя. В исканията се посочва мярката или мерките, които ще се прилагат, продуктите, за които 
се отнасят мерките, идентификацията и размера на площите и други.  
Помощите 
През август 2014 г. Русия наложи забрана за внос на някои храни от страни - членки на Европейския съюз, а еврокомисията 
обяви 125 млн. евро помощи, с които трябваше да се избегне заливането на пазара с внезапно появил се излишък от 
плодове и зеленчуци.  Средствата обаче бяха изчерпани далеч преди крайния срок за действие на програмата – ноември 
2014 г. Затова през октомври 2014 г. бе създадена и втора схема с допълнителни 165 млн. евро - основно за 
производителите от 12 държави, най-силно засегнати от ембаргото, като Полша и прибалтийските страни, а на останалите 
16 държави членки, сред които попада и България, ЕК даде възможност да приложат предвидените мерки за количества 
само до 3 хил. тона от определени стоки, доказано пострадали заради забраната. 
За последните години Русия формира едва 2% от общия аграрен износ на България. По данни на Министерството на 
земеделието и храните от забраните за конкретни продукти, страната ни е загубила пазар за 10 - 12 млн. евро годишно, 
което представлява сравнително голям дял от общия аграрен експорт за Русия - между 17.4 и 20.6%, но едва около 0.2–
0.3% от общото количество, изнасяно за всички страни. 
 
Вестник Дневник 
√ Най-динамично растат заплатите в сектора на информационните технологии, показва анализ на "Индъстри уоч" 
Заплатите за висококвалифициран персонал растат най-динамично в сектора на информационните технологии, като през 
първата половина на 2015 г. средната заплата в София, е около 2700 лв. на месец след данъци и осигуровки, сочат данни 
от най-новия доклад за регионално развитие и цената на труда на "Индъстри уоч". В анализа се посочва, че развитието на 
ИТ сектора е било съпроводено с рязко увеличаване на търсенето на софтуерни специалисти, което е довело до значително 
повишаване на заплатите в сектора. 
В периода 2008 - 2013 г. средната заплата на ИТ специалистите в България се повишава с 57% при среден ръст на заплатите 
в страната с 42 на сто общо за всички сектори. Най-бърз ръст на заплатите в този сектор според официалната статистика 
има в Пловдив, Русе и Варна. 
Кои са секторите, създаващи работни места 
Двигателите на новосъздадената заетост в България пък са преработващата индустрия, аутсорсингът, бизнес услугите и 
секторът на ИТ и комуникационните услуги, създали общо 41 000 допълнителни работни места. Според данните тези 
сектори, както и финансите и туризмът са причината за положителна промяна на заетостта, която започна след 2013 г. По 
последни информации за две години броят на заетите се е увеличил със 71 000. 
Сред големите градове най-осезаемо повишаване на заетостта в сферата на ИТ и аутсорсинг услугите има в София и 
Пловдив, в които работните места в този сектор се повишават съответно с 16% и 15% спрямо 2008 г. Това са секторите с 
най-значителен принос за създаване на заетост на висшисти и квалифициран персонал. 
В същото време преработващата индустрия продължава да е основен източник на заетост за нискоквалифицираните 
кандидати за работа. В регионите с повече частни инвестиции в преработващата промишленост значително по-малък дял 
от нискоквалифицираните хора се налага да разчитат на финансирани от общините дейности и субсидирана заетост. 
Заплатите остават най-високи в София 
Заплатите в сегмента на ниско- и средноквалифицираните кадри остават най-високи в София, но в някои от големите 
индустриални градове отбелязват бърз ръст. През последните 2 години заплатите за нискоквалифицирания сегмент на 
пазара на труда растат с 22% в Пловдив, със 17% в София, с 15% в Русе, с 11% в Бургас и с 9% във Варна. 
Индустрията в България е най-силно развита в област Пловдив и в столицата. Предприятията в Пловдив осигуряват заетост 
на 13% от наетите в индустрията, а в индустриалните фирми в София работят 12 на сто от всички наетите в преработващата 
промишленост в страната. Сред водещите индустриални центрове в България попадат и Благоевград, Стара Загора и Русе. 
Забелязва се съживяване на пазара на жилища 
От "Индъстри уоч" посочват още, че през тази година се наблюдава известно съживяване на пазара на недвижими имоти 
в България. Цените на жилищата са се повишили с 2.2% в началото на 2015 г., а от друга страна, продължават да се 
увеличават новите проекти за офиси, хотели, търговски и индустриални площи. 
През последните 12 месеца са издадени с 18% повече разрешения за строителство в страната, измерени през разгънатата 
застроена площ, в сравнение с предходния 12-месечен период. Планираните проекти за нежилищни сгради са най-много 
в областите, в които се очаква да има по-високо потребителско търсене, по-бързо развитие на ИТ бизнеса и аутсорсинга и 
по-динамична индустрия. 
Лидерите в нежилищното строителство са област Пловдив, където се намират 14% от общата РЗП на нежилищни сгради в 
страната, и столицата София с 13% от РЗП на разрешенията за нежилищно строителство за последните 12 месеца. Област 
Бургас е с 8% от РЗП на одобрените нежилищни проекти, а областите Пазарджик и Стара Загора - с по 7%. 
 
Вестник Класа 
√ Ръстът на икономиката ще достигне 2% през 2015 г. 
Икономическият растеж на България през 2015 г. ще бъде около 2%, или доста над последната официалната прогноза на 
Министерството на финансите за 1.4%. Това каза финансовият министър Владислав Горанов пред "Капитал". 
"Икономиката се развива по-добре от първоначалните ни прогнози, при които беше планиран бюджетът за тази година. 
Очакваме тенденцията да се задържи", каза той. Според министъра темповете на растеж при потреблението са 
незадоволителни, но благодарение на по-големите правителствени разходи, които предстои да бъдат направени през 
второто полугодие заради приключването на програмния период, би трябвало да повлияе положително на икономиката. 
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Той също така смята, че за да успее страната ни да достигне растежа на Румъния (3.8% през второто тримесечие), трябва 
да се заимстват някои неща оттам - структурните реформи, основно в съдебната система. "Имаше реформи в България, 
които не само закъсняха, не само не се развиха в правилната посока, а дори имаше отстъпление през 2013 и 2014 г. А без 
необходимите структурни реформи, които трябва да направим, няма как да постигнем желания растеж", смята Горанов. 
Министърът очаква приходите в бюджета в края на годината да са между 800 млн. и 1 млрд. лв. повече от планираното в 
бюджета за тази година. "Не е учудващо, че има такива резерви при приходите. Ние сме една от икономиките с най-голям 
сив сектор и усилията, които се полагат сега, не могат да се сравняват с "разградения двор" през 2013 и 2014 г. Там месеци 
наред нямаше дори директор на митниците", добавя той. Според него поне 90% от допълнителните приходи са 
благодарение на мерките, свързани с повишаването на събираемостта. Останалото - на икономиката. "Структурата на БВП 
не предполага да събираме приходите, които събираме. Допълнителните средства реално се взимат от сивия сектор", 
смята Горанов. Пазарът на контрабандни цигари се е свил почти двойно през последните месеци, след като преди това е 
достигал 30%. 
Министърът очаква приходите от ДДС в края на 2015 г. да са с около 1 млрд. лв. повече от предходната година. Тогава 
постъпленията от този вид косвен данък достигнаха 7.264 млрд. лв., като планът за годината беше изпълнен едва 94.4%, 
или номинално изоставане от 430 млн. лв. Събираемостта на акцизите към средата на август е 315 млн. лв. над нивото от 
миналата година, или ръст от 12%. "За съжаление не можем да се похвалим с напълно автоматичен контрол, за да намалим 
човешкия фактор при контрола на акцизните стоки. Но правим всичко възможно чрез нормативни и практически решения 
да се справим", каза Горанов. 
По актуалната тема с цената на горивата министърът е на мнение, че надценките там са твърде големи и това трябва да 
бъде проверено от КЗК. "Надценката в крайната цена на горивата е доста по-голяма от другите европейски държави. Това 
не е незаконно, но трябва да ни накара да се замислим, че има някакво изкривяване", добавя министърът. Според Горанов 
КЗК трябва да си свърши работата, защото "това е органът, който трябва да брани конкуренцията". 
Относно проблемите в Гърция и българските банки с гръцки собственици министърът смята, че процесът на консолидация 
между тях ще подобри ефективността им. "Проблемите, които собствениците на тези банки срещат в Гърция, вероятно ще 
ги накара да търсят начини да продадат бизнеса си в България. Не изключвам възможността до няколко години освен 
консолидация между гръцките банки в България да видим и продажби на други банки", добавя той. 
В обширното интервю финансовият министър засяга темите, свързани с фалита на КТБ, работата на регулаторите, 
състоянието на активите в банковата система, бъдещето на България като част от Европейския съюз и др. 
 
 
√ По-скъпа „Гражданска” за джигитите 
По-скъпа „Гражданска отговорност" за джигитите на пътя. От следващата година цената на задължителната застраховка 
ще зависи от това дали имаме нарушения зад волана. Тогава се очаква да заработи системата „BONUS-MALUS", която ще 
обединява данните за щетите, причинени от шофьорите, на всички компании в бранша. 
Повече нарушения на пътя – по-скъпа „Гражданска отговорност". Това е един от вариантите, които застрахователите 
обсъждат за определяне на цената на полицата от догодина. Друг вариант е застраховката да е по-скъпа за джигитите и 
по-евтина за коректните на пътя. Точната формула все още се обмисля от застрахователите. 
До този момент всеки застраховател сам определяше бонусите за изрядните на пътя и това - колко повече да плащат 
нарушителите. Без връзка между компаниите обаче системата дава на късо. 
„Водачите, които имат повече произшествия, се местят от една компания на друга", обяснява за НТ Ивета Кунова от 
Асоциацията на застрахователните брокери. 
Така джигитите успяват да прикриват нарушенията си от застрахователите и да плащат по-евтина полица. Сега обаче 
системите се свързват. От средата на годината застрахователите вече подават данните за произшествията на клиентите си 
към Гаранционния фонд. 
„Подават данните, които ги имат – протоколите за ПТП, за щетите, които има дадения автомобил", обясни Борислав 
Михайлов, изпълнителен директор на Гранционния фонд. 
Когато всички застрахователи знаят, че един водач е рисков, ще му предлагат по-висока цена на „Гражданската 
отговорност". 
„Вече ще се отчита всяко произшествие по вина на водача, което ще влияе на неговия рисков профил, респективно на това 
да плаща в бъдеще по-високи цени", обясни Стоян Проданов, изпълнителен директор на застрахователна компания. 
Така към сегашните критерии като стаж на водача, регион на регистрация и възраст на автомобила, ще се прибави и 
досието на шофьора на пътя. 
 
√ РБ негодуват от наредбата за осигуровките 
Реформатори обявиха, че се готвят да внесат поправка в Кодекса за социално осигуряване, с която да се въведе 
задължително изискване за нотариална заверка при преместването на втората пенсия в НОИ. "Ако няма нотариална 
заверка, ще има много злоупотреби с партидите на хората", смята Настимир Ананиев, цитиран от в. "Стандарт". Наредбата 
за реда за избор на осигуряването за втора пенсия бе приета от кабинета и се очаква да бъде обнародвана в Държавен 
вестник. Тя обаче не предвижда нотариална заверка на заявленията за прехвърляне на осигуровките от универсалните 
фондове към НОИ. В момента това е задължително при смяната на един универсален фонд с друг. "Не може да има два 
различни начина на местене на вноските: когато е за НОИ - без заверка, а когато е между частните фондове - със заверка", 
смята Ананиев. "Не може да се прави съпоставка между държавен орган и частно юридическо лице. Нецелесъобразно е 
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също така да натоварваме осигурените лица с този разход", коментира по този повод финансовият министър Владислав 
Горанов. 
 
Вестник Стандарт 
√ Ремонтът на "Хемус" между Шумен и Варна почва на 1 септември  
Министърът на регионалното развитие и благоустройство Лиляна Павлова заяви, че от 1 септември започва ремонтът на 
автомагистрала „Хемус" между Шумен и Варна. Тя говори във Варна, където участва в VIII-я летен университет на МГЕРБ. 
"Ще се ремонтират 30 км, като за началото на ремонта вече всичко е готово. Ще се създаде временна организация на 
движение като магистралата няма да бъде затваряна изцяло и няма да се налага ползването на успоредния път, а ще се 
ремонтира първо едното, после другото платно. Движението ще се извършва двупосочно в едната лента", обясни Павлова. 
"Първата отсечка, която ще бъде ремонтирана от 1 септември ще бъде с дължина 5 км", посочи тя и допълни, че във връзка 
с края на летния туристически сезон от 7 септември ще започнат и довършителните ремонти по АМ "Тракия". 
"Те започват по-късно, защото трафикът по магистралата по направлението София-Бургас е по-интензивен", поясни Лиляна 
Павлова. 
 
√ Гръцкото служебно правителство полага клетва 
Гръцкото служебно правителство ще положи клетва в Атина днес. В 12 часа ще се състои церемонията, като ще стане ясен 
и състава на временното управление на южната ни съседка. 
Снощи председателят на Върховния съд Василики Тану пое министър-председателския пост, за да се превърне в първата 
жена премиер на страната. 
Временният кабинет ще организира предсрочните избори в края на септември. 
 
Вестник Сега 
√ Външно ще получи 1.5 млн. лв. за референдума в чужбина 
Цената на вота на 25 октомври официално мина 50 млн. лв. 
Външното министерство ще получи 1.5 млн. лв. за организиране на референдума в чужбина. Това става ясно от одобрената 
вчера от кабинета план-сметка за разходите по подготовката и провеждането на местните избори и националния 
референдум на 25 октомври. В крайна сметка общо 50 551 000 лева ще струват местният вот и допитването.  
На заседанието на кабинета в сряда финансовият министър Владислав Горанов докладва, че предварителната сметка е 
достигнала 69 млн. лева, но е успял да свие разходите до близо 51 млн. лева. Тази сума далеч надхвърля харчовете през 
2011 г., когато заедно с местните избори имаше и избори за президент. Тогава предварителната план-сметка беше за 35 
млн. лв., които набъбнаха до 39 млн. лв.  
В сряда външният министър Даниел Митов поиска повече средства за организацията на референдума зад граница. Според 
Изборния кодекс ведомството му трябва да осигури по един представител за всяка секционна избирателна комисия зад 
граница и затова ще са му нужни повече средства. Митов сметна, че ще трябва да командирова зад граница 600 чиновници. 
Той предположи, че може да се наложи да се увеличат командировъчните. В крайна сметка министерството му е получило 
1.5 млн. лв., като за приблизително същата работа през 2011 г. е получило 500 хил. лв.  
Според одобрената вчера план-сметка за организационно-техническите дейности, които Министерският съвет трябва да 
извърши, са предвидени 37 млн. лв. От тях 21.4 млн. лв. са планирани за хонорари и осигурителни вноски на членовете на 
общинските и секционните избирателни комисии. В тази сума са предвидените средства за логистично осигуряване на 
изборния процес, включително за отпечатване на хартиените бюлетини, осигуряване на устройства за машинно гласуване, 
консумативи и т.н. 
На ЦИК ще бъдат преведени общо 6.2 млн. лв., като от тях 4 150 000 лв. са за материално-техническо осигуряване и 
обработка на резултатите, 300 000 лв. за възнаграждения и осигурителни вноски на заетите по граждански договори, 1 
млн. лв. за разходи за медийни пакети за партии, коалиции и инициативни комитети, а 750 000 лв. са за разяснителна 
кампания за правата и задълженията на гражданите и за начина на гласуване. Средствата, планирани за МВР, са 4 млн. лв., 
а Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" ще получи 1 млн. лв. Министерството на 
образованието пък ще получи 16 хил. лева, за да предостави сградния си фонд. 
 
Вестник Монитор 
√ ЕС търси общо решение на кризата 
Министрите на външните работи на Германия и на Австрия призоваха страните от ЕС да намерят общо решение на кризата 
с бежанците. На пресконференция във Виена, където се проведе среща на върха за Западните Балкани, министърът на 
външните работи на Германия Франк-Валтер Щайнмайер заяви, че ЕС е длъжен колкото може по-бързо да изготви 
справедлива система за разпределение на бежанците. Според австрийския външен министър Себастиан Курц проблемът 
с бежанците трябва спешно да се реши. “Ако не успеем бързо да намерим решение, то все повече страни като Дания и 
Унгария ще се опитват със собствени сили да се справят с кризата отделно”, предупреди Курц. Според него подобен подход 
“заплашва общоевропейската идея за открити граници”. Европейският комисар по политиката на съседство и по въпросите 
на преговорите за разширяването на ЕС Йоханес Хан заяви, че следващата седмица Европейската комисия ще подготви 
нови предложения по квотите за разпределение на бежанците между страните от съюза и разчита тези предложения да 
бъдат подкрепени от всички страни от ЕС. 
Европа трябва да реформира системата от Дъблин, която определя разглеждането на молбите за убежище, настояха 
германският външен министър Щайнмайер и вицеканцлерът Зигмар Габриел. Регламентът от Дъблин предвижда молбите 
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за убежище да се разглеждат в страната, в която са влезли мигрантите. Берлин вече прекрати тази практика и във вторник 
обяви, че няма повече да връща искащите убежище сирийци към страната, в която са влезли. В същото време Унгария 
отчете нов рекорд на влезли от Сърбия мигранти само за едно денонощие - 3241 бежанци. Унгария издига ограда по 
границата със Сърбия в опит да се справи с наплива на имигранти и предвижда през септември да приеме по-строги закони 
срещу нелегалните имигранти и да сформира специални звена, които да преследват нарушителите. 
 
√ Лихвите по депозити и кредити продължават надолу 
През юли 2015 г. спрямо юли 2014 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове намалява с 
1.64 процентни пункта до 1.55%, а по тези в евро - с 1.44 процентни пункта до 1.22 процента, съобщават от БНБ. 
В сравнение с юни 2015 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се понижава с 0.02 
процентни пункта, а по тези в евро - с 0.07 процентни пункта. 
През юли 2015 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се понижава в сравнение с юли 2014 г. с 
0.67 процентни пункта до 10.61 на сто, а по тези в евро - с 2.00 процентни пункта до 7.12%. 
При жилищните кредити в левове средният лихвен процент спада с 0.82 пр.п. до 5.64 на сто, а по жилищните кредити в 
евро - с 1.07 пр.п. до 5.84 на сто. Годишният процент на разходите (ГПР) по потребителските кредити за потребление в 
левове през юли 2015 г. в се понижава на годишна база с 0.77 пр.п. до 11.63 на сто, а по кредитите в евро - с 2.52 пр.п. до 
7.90%. През юли ГПР за жилищните заеми в левове спада на годишна база с 0.97 пр. п. до 6.21 процента а по ипотеките в 
евро - с 1.32 пр.п. до 6.40%. 
 
investor.bg 
√ Държавата се завръща на вътрешния дългов пазар след тримесечно затишие 
През септември правителството ще предложи общо 300 млн. лв. чрез емисии на 3-, 5- и 10-годишни държавни ценни 
книжа 
Държавата се завръща на вътрешния дългов пазар след тримесечно затишие с три аукциона през септември. 
Министерството на финансите (МФ) ще емитира държавни ценни книжа (ДЦК) за общо 300 млн. лв., става ясно от обявения 
от ведомството емисионен календар. 
Облигациите ще бъдат с различни срокове – 3-, 5- и 10-годишни, но за какви обеми ще бъдат трите емисии, не е ясно. 
Възможно е всяка да бъде с номинален размер 100 млн. лв., или 50 млн. евро, но това явно ще стане ясно по-късно, когато 
Българска народна банка (БНБ), която играе ролята на фискален агент на държавата, публикува обява за всеки търг. 
Първият аукцион е предвиден за 9 септември, като на него ще бъдат предложени 3-годишни ДЦК. Следващият е седмица 
по-късно – на 14 септември, като участниците ще могат да подават офедти за 5-годишни ДЦК. Дългосрочните облигации 
ще бъдат емитирани на 28 септември. 
Аукционите ще бъдат интересни поради няколко причини. Първо, МФ не е предлагало книжа на вътрешния пазар от месец 
май насам, отмени насрочените търгове за ДЦК за общо 100 млн. лв. през юни и не насрочи никакви за юли и август. 
Изтъкнатата причина за отмяната бе наличието на излишък в бюджета. 
По принцип инвеститорската активност през месеците юли и август е слаба, но може да се събуди при извънредни 
обстоятелства, каквито имаше през лятото на 2014 г., когато правителството организира извънреден аукцион за 
краткосрочни ДЦК, предназначени за подкрепа на банковата система. 
Сега няма извънредни вътрешни проблеми, но юли и август 2015 г. бяха белязани от силна волатилност на финансовите 
пазари заради кризата в Гърция и опасенията относно икономиката на Китай. Ако имаше търгове тогава, макар и на 
вътрешния пазар, доходността, която банките, пенсионните фондове, застрахователните компании и гаранционните 
фондове, щяха да поискат, можеше да е по-висока. 
Втората причина е именно доходността, която участниците в търговете ще посочат. Тя може би ще е малко по-висока 
спрямо предходните аукциони, но и по-ниска, ако такива трябваше да има през юли и август. 
Интересът към търговете също би трябвало да бъде висок, имайки предвид, че последният бе отдавна, а 
институционалните инвеститори разчитат на инвестициите в български ДЦК за допълнителна доходност или защото 
облигациите с по-дълъг падеж заемат основна част в портфейлите им, например, какъвто е случаят с пенсионните фондове. 
 
√ България няма да намали военните по границите 
Без партньорите от ЕС и НАТО няма да се справим с бежанската вълна, заяви Николай Ненчев 
България не само няма да намали военните по границите, дори където е необходимо, ще бъдат увеличени. Това заяви в 
ефира на bTV министърът на отбраната Николай Ненчев. По думите му те ще останат колкото трябва. 
"Лично аз съм силно обезпокоен. Нямам предвид само бежанците, които бягат от война, а и навика на "Ислямска държава" 
и други терористични организации да се възползват, когато са концентрирани големи маси от хора", заяви министърът. 
Той изрази опасения, че сред мигрантите има представители на различни групировки, които биха могли да извършат 
терористичен акт. 
За момента по границата с Македония са разположени над 20 човека, които оказват съдействие на гранична полиция. 
По повод заловените косовари на ГКПП Гюешево военният министър каза, че е запознат със случая. "Изглежда са опасни, 
това засилва страховете ми и ме кара да съм изключително внимателен", допълни още той. 
Припомняме, че вчера на ГКПП – Гюешево бяха задържани петима мъже, за които се предполага, че са свързани с 
джихадистка организация. При преминаването им през граничния пункт бежанците се опитали да предложат подкуп, 
което допълнително породило съмнения у граничарите. След проверка митничарите открили в телефоните на 
задържаните снимки с отрязани глави и молитви, които традиционно се отправят от джихадистите. 
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Ненчев уточни, че военни по границата с Турция има от началото на тази година, като се осъществява логистична подкрепа. 
"Ние сме там, за да заявим категоричност и готовност да участваме, имаме и готовност да увеличим максимално бройката 
военни", категоричен бе военният министър. 
Според него трябва да се предприемат категорични действия срещу "Ислямска държава" и държавата няма как да си 
позволи да бездейства. "Ще е чудесно България да е инициатор за свикването на една конференция и да поиска от ЕС и 
НАТО спешни мерки за справяне с този проблем, без нашите партньори не бихме могли да се справим", каза още Николай 
Ненчев. 
Междувременно той разясни, че по време на днешното посещение на вицепремиера на Полша ще бъде подписан 
меморандум за сътрудничество и поправка на българските военни самолети. 
"Нивото на терористична заплаха навсякъде е най-високо в момента. Цяла Европа е застрашена. Ние сме част от ЕС и трябва 
да се чувстваме по този начин”. Това заяви за пред Нова телевизия експертът по сигурността проф. Николай Радулов по 
повод нарастващите страхове от проникването на джихадисти в страната. 
Той определи като "легенда" твърденията, че пазим границите си добре: "Твърдението, че залавяме на 100% преминалите 
през границата, не е много точно. Преминалите границата започват да търсят усилено патрулите, за да ги регистрират", 
смятя той. "Джихадистите няма да минат с раирани дрехи и надпис "джихадисти", изтъкна още Радулов. 
 
 √ Азиатските борси приключиха сесията с повишения 
Китайският бенчмарк Shanghai Composite увеличи ръста си до 5% в последния половин час от сесията, но приключва 
седмицата с понижение от 7,8% 
Азиатските борси продължиха да се възстановяват в последния ден от седмицата, а инвеститорите приветстваха втория 
ден на растеж на китайския и американския пазар, съобщава CNBC. 
Китайският бенчмарк Shanghai Composite приключи с повишение от 5%, увеличавайки ръста си през последния половин 
час на сесията. Ралито в петък последва ръста от 5,4% в четвъртък след новината в края на сесията, че централната банка 
на Китай е купила акции на сините чипове и иска държавните банки да купят повече юани от нейно име. Въпреки 
повишенията през двата дни индексът все пак приключва седмицата с понижение от 7,8%. 
Междувременно Wall Street затвори сесията в четвъртък с повече от 2% ръст, изваждайки индексите от корекция 
благодарение на силните ревизирани оценки за брутния вътрешен продукт на САЩ за второто тримесечие. 
На борсата в Шанхай енергийният сектор поведе пазара на фона на по-високите цени на петрола. Акциите на Sinopec 
поскъпнаха с 5,9%, а тези на PetroChina – с повече от 4%. 
Инвеститорите пренебрегнаха официалните данни, които показаха годишен спад от 2,9% на печалбите в промишления 
сектор на Китай за юли. Докладът е „не толкова ужасяващ, колкото очаквахме“, обяснява Бил Адамс, старши 
международен икономист в PNC Financial Services. 
Междувременно акциите на борсата в Хонконг ударите едноседмичен пик. BAIC Motor отбеляза слаба печалба, след като 
Ройтерс съобщи, че компанията може да придобие дял в германския производител на автомобили Daimler. 
Японският индекс Nikkei 225 отчете ръст от 3% и затвори над 19 000 пункта за пръв път от седмица насам, подкрепен от 
силната търговия. 
Цената на акциите на Japan Display скочи със 7% след новината, че купува бизнеса на Sharp за производство на екрани с 
течни кристали. Акциите на Sharp от своя страна поскъпнаха с 9%. 
Междувременно цената на акциите на инженерната компания Chiyoda се вдигна с 6%, след като се съгласи да купи 50-
процентен дял от бизнеса с подводни услуги на петролната компания Ezra Holdings. 
Преди отварянето на пазара в Япония бяха публикувани данни за юли, показващи смесени резултати. Разходите на 
домакинствата са спаднали с 0,2% на година, което е доста под очакванията за ръст от 1,3%. От позитивна гледна точка 
обаче потребителските цени остават без промяна спрямо миналата година въпреки очакванията за спад, а продажбите на 
търговците на дребно също се оказаха по-силни от очакванията. 
Австралийският индекс S&P ASX 200 затвори с ръст от 0,4%, отбелязвайки най-високите си стойности за последните осем 
дни и печалба за четвърта поредна сесия. 
Банковият сектор обаче ограничи печалбата, като акциите на Australia New Zealand Banking и Westpac поевтиняха с по 1%. 
Цената на акциите на Atlas Iron скочи с 19%, след като компанията обяви напредък в плановете си за съкращаване на 
разходите и повишаване на производството. 
Акциите на веригата супермаркети Woolworths също поскъпнаха с 1,5%, въпреки че компанията отчете първия спад на 
годишната си печалба от две десетилетия. 
Южнокорейският индекс Kospi също се повиши за четвърта поредна сесия с ръст от 1,5%, удряйки най-високите си 
стойности за последните 9 дни и приключвайки седмицата с повишение от 3,3%. 
Акциите на производителя на стомана Posco поскъпнаха с 3,6%, а тези на Samsung Electronics – с 1,3%. 
 
√ Транспортните фирми са имали повече товари и по-малко пътници през пролетта 
Ръст има както при вътрешните, така и при международните превози 
Транспортните фирми са имали повече товари и по-малко пътници през пролетта, според данните на Националния 
статистически институт (НСИ). 
През второто тримесечие на 2015 г. в сравнение с предходното се увеличават както превозените товари (0,8%), така и 
извършенатаот товарния транспорт работа (2,9%), показват предварителните сезонно изгладени данни. 
Спрямо първото тримесечие на 2015 г. превозените пътници от сухопътния, водния и градския електротранспорт 
намаляват с 1,2%, докато извършената работа е с 3,5% повече. 
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Годишни изменения 
На годишна база през второто тримесечие на 2015 г. растат както превозените товари (с 12,7%), така и извършената работа 
(с 20,7%) от товарния транспорт. 
Превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) намаляват през второто 
тримесечие на 2015 г. с 0,5% спрямо същото тримесечие на предходната година, докато извършената работа се увеличава 
с 1,8%. 
Превозените товари от сухопътния транспорт са 30 689 200 т, или с 12,5% повече спрямо съответното тримесечие на 2014 
г., като увеличение се наблюдава както при вътрешните, така и при международните превози. 
Извършената работа през второто тримесечие на 2015 г. също нараства с 18,3% спрямо второто тримесечие на 2014 г. до 9 
775 600 000 ткм , което се дължи главно на международните превози на железопътния и товарния автомобилен транспорт. 
Броят на превозените пътници с влак и автобус през второто тримесечие на 2015 г. е 115 406 400 или с 0,7% повече на 
годишна база, което се дължи на по-големия брой превозени пътници при международните превози. При автобусния 
транспорт се наблюдава увеличение с 1,2%, докато железопътният бележи спад от 7,6%. 
Извършената работа през второто тримесечие на 2015 г. също расте с 1,9% в сравнение със съответното тримесечие на 
2014 г. и достига 3 477 300 000 пътниккилометра. Увеличение се наблюдава при автомобилния транспорт - с 3,4%, докато 
при железопътните превози извършената работа е със 7,6% по-малко. 
Воден транспорт 
През второто тримесечие на 2015 г. както превозените товари, така и извършената работа от водния транспорт нарастват 
спрямо същото тримесечие на 2014 г., съответно със 124 200 т и 242 200 000 тонкилометра. Това става благодарение на 
морския транспорт и е резултат не само на по-голямото количество превозени товари, но и на увеличеното средно 
превозно разстояние. 
Броят на превозените пътници през второто тримесечие на 2015 г. е с 28% повече, което основно се дължи на по-големия 
брой превозени пътници от морския транспорт. 
Извършената работа, измерена в пътниккилометри, също отбелязва ръст (39,5%), като при морския транспорт 
увеличението е с 41,2%, а при речния - с 15,6%. 
Градски електротранспорт 
През второто тримесечие на 2015 г. предприятията от градския електротранспорт (трамваен, тролейбусен и метро) са 
превозили общо 61 824 400 пътници, или с 2,8% по-малко спрямо същото тримесечие на предходната година. 
Увеличение от 5,4% е регистрирано единствено при превозените пътници от метрополитена. Трябва да се отчете, че през 
април метрото стигна до Летище София, а през май – до Бизнес парка в столичния квартал „Младост“, където работят 
около 10 хил. души. 
В същото време при трамвайния и тролейбусния транспорт се наблюдава намаление съответно с 4,7 и 9,8%. Извършената 
работа от електротранспорта достига 267 100 000 пкм и не отбелязва изменение спрямо съответния период на 2014 година. 
От НСИ обаче уточняват, че от април 2013 г. броят на превозените пътници при градските превози за област София се отчита 
по нова методика, което е наложило преизчисление на по-стари данни. 
 
manager.bg 
√ Промишлеността и търговията на дребно подобряват бизнес климата 
Стопанската конюнктура в страната се подобрява. През август общият показател на бизнес климата се повишава с 1,3 
пункта спрямо предходния месец, което се дължи на подобрените мнения на стопанските ръководители в 
промишлеността и търговията на дребно, показват данни от бизнес анкетите на Националния статистически институт (НСИ). 
Бизнес климатът в промишлеността нараства с 2,1 пункта в сравнение с юли  поради благоприятните оценки и очаквания 
на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение настоящата производствена 
активност се запазва, но прогнозите им за следващите три месеца са по-неблагоприятни. По отношение на продажните 
цени в промишлеността мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца. 
В търговията на дребно бизнес климатът се повишава с 3 пункта спрямо предходния месец поради по-оптимистичните 
оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията. Леко се подобряват и мненията им 
относно обема на продажбите през последните три месеца, а и очакванията им за следващите три месеца остават 
благоприятни. По отношение на продажните цени по-голяма част от търговците очакват те да останат без промяна през 
следващите три месеца. 
Бизнес климатът в строителството остава на равнището си от юли. Според оценките на строителните предприемачи 
настоящата строителна активност се запазва, като и прогнозите им за следващите три месеца остават благоприятни. 
Относно продажните цени в строителството очакванията на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през 
следващите три месеца. 
В услугите бизнес климатът остава приблизително на равнището от предходния месец. По отношение на търсенето на 
услуги настоящата тенденция се оценява като намалена, като и очакванията за следващите три месеца са по-резервирани. 
Относно продажните цени в сектора на услугите очакванията на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през 
следващите три месеца. 
И в четирите основни сектора на икономиката мениджърите продължават да са обезпокоени от лошата икономическа 
среда и слабото търсене. 
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√ Онлайн карта ще показва безплатните пътища у нас 
Онлайн карта ща показва пътищата, за които е необходима винетка и тези, по които ще се пътува безплатно. Това е част от 
проект на Агенция „Пътна инфраструктура” за предоставяне на електронни административни услуги при издаване на 
разрешения за граждани и бизнес от агенцията и създаване на регистри за приходни дейности, съобщи ръководителят на 
проекта Георги Златев, цитиран от БТА. 
Целта e подобряване на услугите на граждани и за бизнеса, отбеляза Златев. 
Освен картата ще бъде разработен и електронен калкулатор за движението на извънгабаритни или тежки МПС. Така 
превозващите ще знаят каква такса ще плащат за преминаване по пътната мрежа. 
По проекта бизнесът ще има достъп и до информация от четири регистъра - за паспортизация на пътни рекламни 
съоръжения, за търговски крайпътни обекти , за оптични кабели, газопроводи и до регистъра на товароносимост и 
габаритни на пътните съоръжения. 
Стойността на проекта е 668 000 лева. 


