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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
 

Вестник Монитор 
 
√ БИЗНЕСЪТ С НОВА МЯРКА СРЕЩУ ЗЛОУПОТРЕБИТЕ 
Без пари за първия ден от болничния 
НОИ отчита 10% ръст на обезщетенията за временна нетрудоспособност 
За 11 г. периодът на боледуване се е увеличил двойно от 5 на 9 дни. 
Първият ден от болничният да не се заплата, предлагат от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Вторият ден ще се поемат от работодателя, а от третият щафетата ще поема Националният осигурителен институт (НОИ), 
предвижда още идеята на работодателската организация. В момента за първите три дни от болничния фирмата изплаща 
70% от среднодневното възнаграждението на служителя. След това обезщетението се поема от НОИ в размер на 80 на сто. 
Според АИКБ с промените, които предлагат ще се  намалят злоупотребите с болничните. По данни на НОИ за първото 
полугодие на годината изплатените обезщетение за заболяване са нараснали с близо 10% спрямо същият период на 2014 
г. От януари до юни тази година института е изплатил 1 446 500 обезщетения, като 
средният размер е бил 133,69 лв.   
Ръстът на болничните е струвал на НОИ 26,5 млн. лв. повече от предвиденото за първото полугодие. 
От Българската стопанска камара не подкрепят идеята на колегите си от АИКБ. 
„Ние не отстъпваме от позицията си за връщане на стария режим от преди 2010 г.”, обясни пред „Монитор” зам.-
председателят на камарата Димитър Бранков. От БСК настояват работодателят да плаща първия ден от болнични на 100%, 
а от втория ден обезщетението да поема от НОИ в размер 80 на сто. Този принцип беше отменен в края на 2009 г. от 
кабинета Борисов, когато сега действащият механизъм беше приложен като временна антикризистна мярка. Именно през 
2009 г. 
изследване на международната компания Mercer показа, че българите са първенци по взети болнични листове. 
Средногодишно нашенците 
отсъствали от работа по 22 дни 
докато вторите в класацията – португалците, са боледували по 11 дни. 
Анализ на НОИ за периода 2003-2014 г. пък показва, че за 11 г. периода на боледуване на българите се е увеличил двойно. 
През 2003 г. заради болежки нашенците са отсъствали от работа средно по 5 дни. През миналата година болничните са 
продължавали средно по 9 дни. 
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√ Предлагат първият ден от болничния да не се заплаща 
Първият ден от болничния да не се заплаща, предлагат от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Вторият ден ще се поеме от работодателя, а от третия щафетата ще поема Националният осигурителен институт (НОИ), 
предвижда още идеята на работодателската организация, пише "Монитор". 
В момента за първите три дни от болничния фирмата изплаща 70% от среднодневното възнаграждението на служителя. 
След това обезщетението се поема от НОИ в размер на 80 на сто. Според АИКБ с промените, които предлагат, ще се намалят 
злоупотребите с болничните. По данни на НОИ за първото полугодие на годината изплатените обезщетение за заболяване 
са нараснали с близо 10% спрямо същият период на 2014 г. От януари до юни тази година института е изплатил 1 446 500 
обезщетения, като средният размер е бил 133,69 лв. 
Ръстът на болничните е струвал на НОИ 26,5 млн. лв. повече от предвиденото за първото полугодие. 
От Българската стопанска камара не подкрепят идеята на колегите си от АИКБ. „Ние не отстъпваме от позицията си за 
връщане на стария режим от преди 2010 г.”, обясни  зам.-председателят на камарата Димитър Бранков. От БСК настояват 
работодателят да плаща първия ден от болнични на 100%, а от втория ден обезщетението да поема от НОИ в размер 80 на 
сто. Този принцип беше отменен в края на 2009 г. от кабинета Борисов, когато сега действащият механизъм беше приложен 
като временна антикризистна мярка. Именно през 2009 г. изследване на международната компания Mercer показа, че 
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българите са първенци по взети болнични листове. Средногодишно нашенците отсъствали от работа по 22 дни докато 
вторите в класацията – португалците, са боледували по 11 дни. 
Анализ на НОИ за периода 2003-2014 г. пък показва, че за 11 г. периодът на боледуване на българите се е увеличил двойно. 
През 2003 г. заради болежки нашенците са отсъствали от работа средно по 5 дни. През миналата година болничните са 
продължавали средно по 9 дни. 
 
chronicle.bg 
 
√ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВ РЕГЛАМЕНТ В БОЛНИЧНИТЕ ЛИСТОВЕ 
От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) дадоха предложение първият ден от болничния да не се 
заплаща. Вторият ден да се поеме от работодателя, а от третия натам – разходите да се поемат от Националният 
осигурителен институт (НОИ), предвижда още идеята на работодателската организация. 
Към момента регламентът изисква първите три дни от болничния да бъдат изплатени от работодателя на 70% от 
среднодневното възнаграждение на служителя. След това обезщетението се поема от НОИ в размер на 80 на сто. Според 
АИКБ  промените, които предлагат, ще намалят злоупотребите с болничните. По данни на НОИ за първото полугодие на 
годината изплатените обезщетения за заболяване са нараснали с близо 10% спрямо същият период на 2014г. От януари до 
юни тази година институтът е изплатил 1 446 500 обезщетения, като средният размер е бил 133,69 лв. 
Ръстът на болничните е струвал на НОИ 26,5 млн. лв. повече от предвиденото за първото полугодие. 
Българската стопанска камара не подкрепя идеята на  АИКБ. 
 „Ние не отстъпваме от позицията си за връщане на стария режим от преди 2010 г.”, коментира зам.-председателят на 
камарата Димитър Бранков. От БСК настояват работодателят да плаща първия ден от болнични на 100%, а от втория ден 
нататък обезщетението да се поеме от НОИ в размер 80 на сто. Този принцип беше отменен в края на 2009 г. от кабинета 
на Бойко Борисов, като действащият в момента механизъм беше приложен като временна антикризисна мярка.През 
същата година изследване на международната компания Mercer показа, че българите са номер едно в Европа по взети 
болнични листове. 
 

 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Проекти за селски райони ще "горят" ако започнат по-късно 
Субсидията ще се дава за друга инвестиция. Причината за промяната е, че по старата програма в оборот сега са 1,2 млрд. 
лв. и голяма част могат да бъдат загубени 
Конкретни срокове за започване и приключване на одобрените проекти по новата Програма за развитие на селските 
райони 2014-2020 г. ще бъдат записани в договорите с бенефициентите. Ако те не се спазват финансирането ще се отнема 
и дава на друг проект, съобщи за “24 часа” министърът на земеделието Десислава Танева. 
Причината за промяната в правилата е сегашната ситуация със старата програма за развитие на селските райони. В оборот 
са проекти за 1,2 млрд. лв., най-вече общински. Не е ясно обаче колко ще успеят да ги изпълнят и съответно колко европари 
ще загуби България. Според графика общините трябва да са готови с проектите до 15 септември, за да могат да подадат 
заявки за плащания до 15 октомври. До края на 2015 г. е последният възможен срок за усвояване на пари по старата 
програма за селските райони 2007-2013 г. Въпреки искането на България и други страни от ЕС този срок не беше удължен 
от Брюксел. 
В интервю за “24 часа” зам.-министърът на земеделието Васил Грудев обаче каза, че като вид компенсация Еврокомисията 
се е съгласила да има една последна нотификация (промяна) на програмата през есента. Целта е да се оберат неусвоените 
пари от различните мерки и да бъдат прехвърлени към такива, по които бързо могат да се разплатят. (На какви проекти ще 
бъдат дадени - виж карето) 
За да не се стига до такива екстремни ситуации и бързане в бъдеще, всички срокове ще са в договорите. Така, ако там е 
записано, че изпълнението на проекта трябва да започне до 1 май 2016 г., а това не е станало, той ще бъде заменен от 
друг, който е останал “под чертата” при класирането. На практика ще се получи нещо като листа на чакащите и при 
освободен ресурс веднага той ще се насочва към нов проект. 
Министерството на земеделието не се е отказало и от идеята си за промяна на т.нар. интензитет на програмата, тоест 
процентът на субсидията и собственото финансиране от бенефициента. То сега е средно 50 на 50. Анализът на експертите 
показва, че при 10% намаление на субсидията ще се стигне до 18 на сто повече получатели на подпомагане 



3 

 

 

Този въпрос ще бъде поставен на обществено обсъждане още през септември, ние няма да предлагаме конкретно 
намаляване на процента на помощта, нека браншът каже колко да е, но твърдо искаме да разширим кръга на 
подпомаганите земеделци, коментира министър Танева. 
При първия прием на проекти от новата програма за селските райони по мярка 4.1 “Модернизация на земеделските 
стопанства” бяха подадени 3359 проекта със заявена субсидия от 1,23 млрд. лв., което е 4,2 пъти над предвидения бюджет 
от 150 млн. евро. Така одобрените проекти ще са само около 20% 
От асоциацията на земеделските производители в България призоваха за увеличение на бюджета по мярката. 
Земеделското министерство обаче е категорично, че това няма да се случи. 
Именно затова и промяната в процента на субсидията е възможност за повече подпомогнати фермери. Обсъжда се и 
евентуално намаляване на максималната сума за един проект 
Промените ще бъдат част от първата нотификация по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., която се 
подготвя в момента. 
Тя ще включва и част от доклада на Световната банка за хидромелиорациите у нас, за да може следващият прием по мярка 
4.1 да е изцяло за проекти за напояване. Това се очаква да стане през ноември. 
Със сигурност при новата програма за селските райони проблемът е, че парите няма да стигат за всички кандидати и през 
следващите приеми за неусвоени средства ще говорим за последен път в края на тази година, твърдят от земеделското 
министерство. 
До края на календарната 2015 г. министерството на земеделието ще обяни още 2 приема на проекти. (Виж графиката - бел. 
ред.) Според индикативния график от края на септември - началото на октомври трябва да стартира подмярка 4.2 
“Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти”. За ноември е предвиден и новият прием по 4.1 
“Инвестиции в земеделски стопанства”. 
 

 
 
Дават 6 дни за 100 млн. лв. за трактори и комбайни 
Извънреден прием на проекти за трактори, комбайни и друга земеделска техника ще бъде пуснат по старата Програма за 
развитие на селските райони 2007-2013 г. в началото на септември. Отварянето на мярка 121 “Модернизиране на 
земеделските стопанства” ще бъде с бюджет от 100 млн. лв. 
“Средствата са освободени след анулиране на някои от договорите по старата програма и ги насочваме натам, където най-
бързо могат да се усвоят”, обясни земеделският министър Десислава Танева. 
За приемането на проекти се отпускат само 6 дни - от 7 до 12 септември. Максималната сума на един договор е 1 млн. лв. 
Проблем с наличието на готови проекти обаче няма, защото по новата програма приоритет се дава на производителите на 
плодове и зеленчуци и така парите не стигнаха за агротехника при последния прием. 
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Проектите за агротехника трябва да бъдат изпълнени до началото на ноември. Това също няма да е проблем, защото има 
подписани предварителни договори за покупка на трактори и комбайни, които не се изпълниха заради липсата на 
еврофинансиране. 
“Осъзнаваме изключителната натовареност на фонд “Земеделие”, която ще предизвика извънредния прием по старата 
програма, но ведомството има административния капацитет да се справи”, коментира министър Танева. И според нея 
сроковете са достатъчни, за да се справят земеделците с внасянето на проектите. 
В първата промяна на новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. в частта за агроекология ще бъде 
предложена и специална мярка за земеделски производители, които отглеждат медоносни култури и ги предоставят на 
пчелари. Очаква се кандидатстването по нея да стане през първата половина на 2016 г. 
 

 
 
1300 от младите фермери ще получат по 25 000 евро 
Около 50 процента ще бъде делът на одобрените проекти по мярката за младите фермери, съобщи земеделският 
министър Десислава Танева. По нея са подадени 2621 заявления. Това означава, че парите ще стигнат за около 1300 млади 
земеделски стопани, които ще получат по 25 000 евро безвъзмездна помощ. Приемът по подмярка 6.1 започна на 29 юни 
и приключи на 24 юли, като индикативният бюджет беше 35 млн. евро. 
Иначе над 2,9 млрд. евро ще получат българските фермери, общини и бизнес в селските райони през следващите 6 години. 
Това е бюджетът, който Европейската комисия одобри за новата Програма за развитие на селските райони (2014-2020). От 



5 

 

 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони ще бъдат отпуснати 2 366 716 966 евро, а националното 
съфинансиране е 551 131 236 евро. 
Всъщност спрямо старата Програма за развитие на селските райони (2007-2013) има намаление на средствата за България 
с 275,5 млн. евро, или с 10,4 на сто. Орязани бяха бюджетите за програмите и на всички останали страни - членки на ЕС. 
Сега парите до 2020 г. ще бъдат разпределени между 18 мерки, които са избрани за прилагане. 
Новостите в одобрената преди месец от Брюксел програма за България са, че се залага на приоритетно подпомагане на 
т.нар. уязвими сектори - животновъдство, плодове и зеленчуци, както и биоземеделие. Фокусът ще е върху по-малките 
стопанства, както и върху мерките с инвестиционна насоченост. 
Така въпреки по-малкия като цяло бюджет на ПРСР (2014-2020) парите за мярка 4 - “Инвестиции в материални активи”, са 
повече от стария програмен период. Или сега са над 776 млн. евро при 720 млн. за 2007-2013 г. Почти 5 пъти пък е 
увеличението на средствата по мярка 11 - “Биологично земеделие” - от 32,3 млн. на 151,6 млн. евро. 
Голям ръст има и на парите по мярка 12 - “Плащания по “Натура - 2000” и Рамковата директива за водите”. Там средствата 
скачат от 39,3 млн. на 139,7 млн. евро. 
Повече са парите и за местните инициативни групи, които изпълняват проекти по подхода “Лидер” - 131,5 млн. евро при 
76,9 млн. евро при старата програма. 
Увеличение има и на средствата за мярка 6 - “Развитие на стопанството и стопанската дейност”, и мярка 8 - “Инвестиции в 
развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите”. 
По-голямото орязване на бюджетите в сравнение с предишната програма е по неинвестиционните мерки: 1 - “Трансфер 
на знания и действия по осведомяване”, мярка 2 - “Консултантски услуги”, мярка 16 - “Сътрудничество”, и парите за т.нар. 
Техническа помощ. Като цяло рекапитулацията показва, че парите, които са за развитие на бизнеса, включително за 
производството и преработката на земеделска продукция, както и за малките неземеделски фирми в селските райони са 
в размер на близо 1,111 млрд. евро. Финансовият инструмент в подкрепа на опазването на околната среда чрез 
биологичното производство и агроекология е за 919 млн. евро. 
А средствата, които ще бъдат дадени за инвестиции в общинска публична инфраструктура и децентрализирано местно 
управление чрез подхода ЛИДЕР, са над 750 млн. евро. 
След промените в Програмата за развитие на селските райони надеждите са, че българското земеделие ще стане по-
конкурентоспособно и ще излезе от монокултурното зърнено производство. С предоставените бонуси при оценките на 
проекти в приоритетните сектори - животновъдство, плодове, зеленчуци и биоземеделие, най-вероятно голямата част от 
подпомагането ще отиде за тях. Разбира се, това ще засегне интересите на големите фермери, които развиват силно 
зърнопроизводство, но е и шанс за тях да диферсифицират дейността си - например с отглеждане и на животни. 
Надеждите са, че по този начин ще се избегнат негативите досега от старите програми. Защото след седем години на 
евросубсидии в земеделието за над 10 млрд. лв. заедно с преките плащания българското селско стопанство произвежда 
по-малко добавена стойност и на практика има само един конкурентен сектор. 
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Вестник Труд 
 
√ Правят карта на зелените централи 
Пълна онлайн карта на всички централи, които работят на биомаса, слънце, вода и вятър, ще има догодина. Проектът се 
финансира с 22 187 евро от Брюксел и се изпълнява от Фондация за развитие на информационното общество и 
Икономедиа. 
Целта на новия сайт, който ще заработи от януари 2016 г., ще бъде също така да осветли информацията, свързана с минното 
дело и енергетиката. Новият интернет портал ще показва в реално време и данните за износ на ток, както и кой е произвел 
електроенергията, която се експортира. 
Допълнителна функция ще позволява на всеки потребител да види как се формира сметката му за ток. Например ако 
потребявате 300 мВтч. Електроенергия, ще видите колко от нея идва от АЕЦ и колко от американски ТЕЦ, обясниха 
организаторите. От данните ще разберете и какво плащаме на доставчиците на ток - ЧЕЗ, ЕВН и „Енерго про“. 
 
√ 70% повече хора купуват стаж за пенсия  
Все повече българи купуват осигурителен стаж, за да могат да се пенсионират. През първото тримесечие това са направили 
1919 души, или със 70% повече в сравнение със същия период на 2014 г., показва статистиката на Националния 
осигурителен институт (НОИ). 
Причината за ръста са повишените изискванията за стаж. През 2015 г. възрастта за пенсия беше замразена, но 
необходимите години труд се увеличиха с 4 месеца. От 1 януари, за да се пенсионират, мъжете трябва да имат 38 години 
стаж, а жените - 35 години. От 2016 г. необходимият стаж ще продължи да се увеличава с по 2 месеца и за двата пола. 
През първото тримесечие на тази година всеки от купувачите е платил средно по 21,7 месеца. Покупката става, като се 
внесат осигуровки за пенсия. Вноските се правят върху минималния доход за самоосигуряващите се, който е 420 лв. Към 
2015 г. един месец стаж струва 74,76 лв., а една година - 897 лв. 
Всеки, който е купил стаж в периода януари-март, е внесъл в НОИ средно по 1626 лв. Общият приход на осигурителния 
институт от това е бил близо 3,8 млн. лв. Година по-рано постъпленията за първото тримесечие са били 3 млн. лв. 
През цялата 2014 г. 6013 души са купили осигурителен стаж, като са направили вноски за общо 15,7 млн. лв. Максималният 
период, който човек може да си купи, е 5 години, или 60 месеца. Освен хората, които са навършили години за пенсия, 
право да купят стаж имат и висшистите за периода на обучение. 
 
√ 300 млн. лeва нов дълг през септември 
Министерството на финансите планира да емитира през септември държавни ценни книжа (ДЦК) за 300 млн. лв. на 
вътрешния пазар, показва емисионният календар на ведомството. Предвидени са емисии на 3-, 5- и 10-годишни книжа. 
Възможно е обаче да бъде направена промяна в обявените обеми. 
През юни, юли и август не бяха провеждани аукциони заради високото ниво на фискалния резерв. Към първата половина 
на годината той възлиза на 11 млрд. лв. В тази сума обаче са включени и 200 млн. лв. вземания от Европейския съюз (ЕС). 
През изминалите месеци не беше търсено финансиране от вътрешните пазари и заради значителния по размер външен 
дълг, който правителството пое през март. Тогава на международните пазари бяха емитирани еврооблигации на стойност 
3,1 млрд. лв. Средствата бяха използвани за рефинансирането на стари задължения и за покриването на бюджетния 
дефицит. Според финансисти това е рекорд в историята на България като емитент. 
Данните на финансовото министерство показват още, че към края на юни държавният дълг възлиза на 12,26 млрд. евро. 
Това е 28,7% от брутният вътрешен продукт (БВП) на България. Въпреки това страната ни е далеч от заложения от ЕС праг 
от 60%. 
 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Граждани: Пенсионните поправки са противоконституционни 
Писмото с мотиви е изпратено до омбудсмана, който да внесе иск в Конституционния съд 
В жалба до омбудсмана 338 граждани поискаха той да сезира Конституционния съд за това, че новите промени в Кодекса 
за социално осигуряване нарушават основния закон и трябва да бъдат отменени, защото засягат интересите на всички 
граждани, родени след 1959 г. Копия от жалбата са изпратени до Европейската комисия, правосъдното министерство, 
Комисията за финансов надзор, съюза на съдиите, адвокатския съвет и хелзинкския комитет. Подписката продължава да 
бъде отворена и към нея се присъединяват още желаещи. 
Това е второто сезиране на омбудсмана от началото на годината от множество граждани, като и двете са свързани с 
бъдещите пенсии и натрупаните средства в частни фондове. Първите жалби бяха за гласуваната за пет дни и без обсъждане 
в края на миналата година поправка за еднократно местене на натрупаните средства от осигуровки от пенсионен фонд в 
НОИ, с която се разрушаваше досегашният пенсионен модел, нарушаваха се правата на гражданите и се национализираха 
техните спестявания за старини. Тогава омбудсманът Константин Пенчев реши да изчака предстоящите поправки в КСО, с 
които правителството обеща, че ще коригира текстовете. 
Новият кодекс обаче не само че не отстрани първоначално заложения текст, но налага на гражданите рекет от страна на 
държавата и съдържа неприложими и противоречиви текстове и нарушава конституцията в множество нейни текстове, се 
казва в жалбата. 
Има ли право на избор 
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В писмото се припомня, че широко прокламираното от правителството "право на избор", което правителството обеща да 
даде на гражданите, всъщност не се случи, защото на гражданите не беше дадена възможност да изберат да се осигуряват 
само в частен фонд. Освен това изборът е между две несравними по естеството си системи на пенсионно осигуряване 
(разходопокривна и капиталова), без да им е дадена каквато и да било възможност за анализ и информирано решение. 
"Държавата чрез закона предлага на гражданите "свободно" да изберат, ако не прехвърлят собствените си спестявания от 
пенсионен в държавен фонд, с което губят собствеността си върху тях, да им бъде намалена държавната пенсия. 
Обратното, ако изберат да прехвърлят пенсионните си спестявания в държавен фонд, държавата не предлага да им 
увеличи пенсиите от НОИ, а само тези пенсии да бъдат запазени в същия размер като на всички останали граждани. На 
практика това е държавен рекет", се отбелязва в жалбата. Според подателите правото на избор е разписано в закона по 
начин, който да доведе до разделение и неравноправно третиране, ощетяване на отделни категории осигурени и до 
създаване на различен правен режим на едни и същи конституционни права. 
Пълен хаос 
Според жалбоподателите промените в КСО нарушават редица конституционни принципи, създават вътрешно 
противоречие между отделни правни норми и между текстове в самия закон, а оттам и правен хаос, който застрашава 
правата на осигурените лица. 
Идеята на закона средствата на осигурените да се прехвърлят от частна партида в Сребърния фонд, в който гражданите 
нямат лични партиди и не се натрупва доходност, на практика представлява отказ от собственост върху лични спестявания 
и натрупаната доходност, което според жалбата представлява нарушение на неприкосновеността на частна собственост. 
Жалбоподателите отбелязват пълната неяснота как точно ще се прехвърлят партидите и как държавата ще отчете 
различния принос на осигурените лица, а това нарушава принципите на справедливост и хуманизъм. Те смятат, че в 
сегашния си вид правните последици от КСО имат характер на одържавяване на частна собственост, което също е в 
нарушение на принципите за нейната неприкосновеност.                                        
В жалбата се посочва, че противно на желанието на законодателя да се прехвърлят собствени средства от индивидуални 
пенсионни партиди към държавни фондове, всъщност то е блокирано, защото, ако спазва приетите текстове, нито един 
човек не би могъл да прехвърли парите си. Според КСО, за да прехвърли осигурен парите си, трябва да отговаря на две 
условия едновременно – да му остават не по-малко от пет години до пенсия, на което отговарят всички, и същевременно 
вече да са се прехвърлили и да искат обратно да се върнат в частен фонд, а такъв осигурен все още няма. Това означава, 
че нито гражданите могат да изберат между новите си права, нито пенсионните дружества могат да прехвърлят каквито и 
да е средства към държавното осигуряване. Заради това и още множество противоречия между текстове в самия закон 
жалбоподателите смятат, че е нарушен принципът на правовата държава, заложен в конституцията. Тя предполага 
законовите норми да не си противоречат, да създават единна система от ясни правила и да не създават несигурност сред 
адресатите си с възможността да бъдат различно интерпретирани и прилагани. 
Кой какви права има 
Гражданите отбелязват, че видно крайната цел е да се ограничат правата на онези, които изберат частен пенсионен фонд, 
като те бъдат лишени от възможност за заместващ доход. Освен това те припомнят, че според новия закон бяха повишени 
осигурителните вноски за фонд "Пенсии", но беше отменено увеличаването на вноската за втория стълб и го приемат като 
мярка за натиск осигурените да изберат да се осигуряват в НОИ. 
"Необяснимо е как държавата ще се бори с непочтени бизнес практики, ако самата тя променя силово условията за бизнес 
с цел постигане на чисто краткосрочни фискални цели в ущърб на гражданите", се казва в жалбата.  
Освен това в жалбата се отбелязва, че за разлика от пенсионните дружества, които носят отговорност пред осигурените за 
претърпени вреди от неправилно, неточно и неефективно управление на личните им средства, в Сребърния фонд 
държавата не носи никаква отговорност и никой не контролира дали наистина лицето е искало да си прехвърли партидата, 
дали е прехвърлена цялата партида, как се инвестират средствата му в Сребърния фонд, какъв контрол осъществява 
финансовото министерство. Това на практика означава, че за времето на престоя на парите в държавното осигуряване е 
осуетена защитата на осигурените и държавата всъщност абдикира от социалната си роля. 
 
√ Бизнес климатът през август се подобрява леко 
След по-песимистичните очаквания на мениджърите в търговията, строителството и услугите за състоянието на фирмите 
през юни и юли през август оценките им се подобряват. Общият показател на бизнес климата се повишава с 1.3 пункта 
спрямо юли, като най-високо са нараснали оценките за търговията на дребно, както и за промишлените предприятия. 
Строителните предприемачи и работещите в сферата на услугите смятат, че няма промяна спрямо юли. И в четирите 
сектора несигурната икономическа среда остава основният фактор, който мениджърите са посочили като главен проблем. 
Промишлените компании посочват и ново затруднение в бизнес средата – слабостите в икономическото законодателство. 
Без промяна при строителството и услугите 
Както и предишните месеци, несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене се 
очертават като най-големи пречки за бизнеса във всички сектори. При строителството финансовите проблеми се оказват 
по-съществено затруднение, отколкото търсенето, за разлика от другите отрасли. Според строителните предприемачи 
равнището на строителната активност от предния месец се запазва и прогнозите им за следващите три месеца са 
благоприятни. Очакванията им са, че няма да има изменение при продажните цени в строителството през есента. 
Подобна е ситуацията и в сферата на услугите, където равнището на показателя за бизнес климата остава близо до нивото 
от предходния месец. Мениджърите оценяват настоящата тенденция в сектора като намалена, а прогнозите за близките 
три месеца са по-резервирани. Продажните цени в сектора вероятно ще останат на сегашното си равнище, прогнозират от 
бранша. 
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Повече оптимизъм при промишлеността и търговията на дребно 
В промишлеността показателят се повишава с 2.1 пункта спрямо юли, но прогнозите на мениджърите за следващите три 
месеца са по-песимистични. Една новопоявила се пречка пред тях са "слабостите в икономическото законодателство", 
посочват те в анкетите на националната статистика. Тъй като обаче въпросите в тези анкети са формулирани по един и същ 
начин от началото на годината, от НСИ обясниха, че няма как да кажат кои точно закони са имали предвид предприемачите 
в промишлеността, когато са отбелязали тази графа като пречка за бизнеса им през този месец. 
Бизнес климатът в търговията на дребно се повишава с 3 пункта спрямо юли, като търговците са оценили оптимистично 
настоящото състояние на предприятията си. Оценките им за обема продажби през последните три месеца са положителни, 
очакванията им за следващите месеци също остават благоприятни. Не се прогнозира промяна в продажните цени. 
 
√ Кредитирането в еврозоната с най-голям ръст от над три години 
ЕЦБ остава под натиск заради ниската инфлация 
Кредитирането за компаниите в еврозоната през юли е нараснало с най-бързи темпове от началото на 2012 г., но 
Европейската централна банка (ЕЦБ) може да бъде подложена на натиск да увеличи мерките си за стимулиране, защото 
поевтиняването на петрола и забавянето на Китай потискат инфлацията, съобщава Reuters. 
Повече кредити за бизнеса и домакинствата 
Обемът на кредитите за бизнеса, който е най-важният двигател за дългосрочното възстановяване на икономиката на 
еврозоната, се е повишил с 0.9% през юли при ръст от 0.2% през юни. Заемите за домакинствата са нараснали с 1.9% от 
1.7% месец по-рано. 
Фактор за подобряване на кредитирането от края на 2014 г. е програмата за изкупуване на активи от ЕЦБ. Инфлацията 
обаче остава ниска - на ниво от около 0.2%. Показателят се понижава главно заради по-ниските цени на петрола и по-
слабия икономически растеж в света. 
През тази седмица се очаква ЕЦБ да намали прогнозите си за инфлацията, като някои икономисти очакват финансовата 
институция да обяви допълнителни стимулиращи мерки. 
"Очакванията на ЕЦБ за икономическия растеж през следващата година са твърде високи", смята Йорг Кремер, икономист 
от Commerzbank. Очакванията му са ЕЦБ да разхлаби курса на паричната си политика. 
Предпочитаният от президента на ЕЦБ Марио Драги индекс за очакваната годишна инфлация - EUIL5YF5Y=R, е на ниво от 
1.6%, под целта на банката за 2%. 
Ще има ли нови мерки 
От март ЕЦБ купува всеки месец активи за 60 млрд. евро в опит да съживи инфлацията. Главният икономист на банката 
Питър Прает коментира през миналата седмица, че финансовата институция е готова да направи повече, тъй като 
рисковете, че ЕЦБ може и да не достигне целта си за инфлацията, се увеличават. 
Но за разлика от предишни години, когато слабостите в страните от еврозоната бяха основният фактор, влияещ върху 
инфлацията, сега основните са външни, на които ЕЦБ трудно може да повлияе. Цените на петрола спаднаха с близо 40% от 
май досега, а цената на желязната руда е близо да най-ниското си ниво в история заради притесненията, че китайската 
икономика ще продължи да се забавя. 
Докато икономическата картина остава позитивна в еврозоната, ЕЦБ може и да не е склонна на нови действия, смятат 
икономисти. 
"ЕЦБ няма да бъде принудена от текущите пазарни турбуленции да удължава или увеличава своята програма за 
количествени облекчения", смята портфолио мениджърът на PIMCO Андрю Босъмуърт. Според него е твърде рано да се 
каже как ще се отрази на еврозоната по-бавният растеж на външното търсене от развиващите се пазари, особено това в 
Китай. 
 
√ Новите правила за претендиране на вреди от нарушения на конкуренцията 
Пътят на Европа и България след приемането на новата директива 
В края на 2014 г. Европейският парламент прие Директива 2014/104/ЕС относно някои правила за уреждане на искове за 
обезщетение за вреди в областта на конкуренцията 1 (Директивата). България и останалите държави членки трябва да я 
въведат в своите правни системи до 27 декември 2016 г. 
И сега всеки може да претендира обезщетение пред национален съд за вреди, независимо дали нарушението засяга 
националното или общностното конкурентно право. Обаче различията в националните процесуални правила водят до 
неравномерно прилагане на това право в ЕС. Директивата ще хармонизира законодателствата на страните членки в 
областта на вредите в конкурентното право с цел да спомогне за по-лесно достъпна и ефективна защита за бизнеса и 
потребителите.  
Основни правила, заложени в Директивата 
Директивата урежда правото на обезщетение в пълен размер (претърпени вреди, пропуснати ползи и лихва, но без 
наказателни вреди) за всяко физическо или юридическо лице, което е пострадало от нарушение в областта на забранените 
споразумения или злоупотреба с монополно или господстващо положение. Вероятно българският законодател ще 
разшири приложението на новите правила и към нарушенията, свързани с нелоялна конкуренция. 
Сред новите моменти в Директивата: 
- Националните съдилища ще могат да изискват от страните в процеса и от трети страни представяне на доказателства от 
значение за делото, които са под техен контрол (с изключение на доказателства, свързани с искане за освобождаване от 
санкция или за споразумение). 
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- Нарушението, установено с окончателно решение на национален орган за защита на конкуренцията (КЗК) или съд, ще се 
счита за безспорно доказателство за нарушението за целите на иска за обезщетение за вреди. Ако решението е 
постановено в друга държава членка, то ще се счита за prima facie (оборимо) доказателство за нарушение. 
- Разясняване на правилата за количествено определяне на вредата и за "прехвърляне на надценка". Ответникът ще трябва 
да докаже, че ищецът е намалил вредите си, като е прехвърлил надценката на собствените си клиенти.  Крайният клиент 
също може да заведе свой иск за вреди във връзка с надценката, която му е прехвърлена, но тежестта за доказване е върху 
него. 
- Въвежда се оборима презумпция, че нарушенията, свързани с картел (споразумение или съгласувана практика между 
конкуренти, напр. за определяне на цени или др. търговски условия), причиняват вреди. Това безспорно ще улесни 
доказването на вреди, тъй като размества тежестта на доказване, т.е. картелите ще трябва да доказват, че не са причинили 
вреди. 
- Предприятия, които са нарушили конкурентното право чрез общо поведение, носят солидарна отговорност за вредата.  
Това означава, че увреденото лице има правото да изисква обезщетение в пълен размер от всяко от тях, докато не бъде 
изцяло обезщетено.  
Практиката преди Директивата 
В България, както и в много европейски страни нарушенията в областта на конкуренцията са наказуеми с административно-
наказателна отговорност.  Суровите имуществени санкции и глоби, налагани от КЗК и контролирани от Върховния 
административен съд, попълват бюджета и се считат за най-ефективната превенция за правилата за лоялната конкуренция. 
За пострадалите от нарушенията остава възможността да търсят обезщетение по пътя на исковото производство по ГПК. 
Според действащия чл. 104 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) влязлото в сила решение на КЗК за установяване 
на нарушение има обвързваща сила за гражданския съд относно своята валидност и законосъобразност.  Съдебната 
практика по такива дела за вреди е малобройна. Обичайно съдът уважава иска и присъжда обезщетение, ако има 
констатирано нарушение и наложена санкция от страна на КЗК и се установи, че ищецът е претърпял вреда, или го 
отхвърля, ако няма решение на КЗК. 
В Европа практиката по дела за вреди от нарушения на конкурентното право е най-богата във Великобритания, Холандия 
и Германия. И там се наблюдава тенденция съдът да следва решенията за констатирани нарушения на националния орган 
по конкуренцията.  По-активни при претендиране на вреди са предприятията, отколкото потребителите.  По-богата е 
практиката във връзка с вреди, причинени от картели, отколкото при злоупотреби с господстващо положение. В един 
пример от Обединеното кралство от последните години след постановено от националния орган по конкуренцията 
решение, с което е установена злоупотреба с господстващо положение чрез хищническо ценообразуване, английският съд 
е присъдил обезщетение за вреди в размер на 34 хил. паунда плюс лихва и наказателни вреди в размер на 60 хил. паунда. 
Като цяло практиката по такива искове за вреди в Европа е малобройна и до момента присъдените обезщетения са с по-
ниска стойност, отколкото в САЩ, и се наблюдават разлики в практиките на държавите членки. Германските съдилища 
разполагат с ефективни процесуални средства – обвързващ ефект на решенията на органа по конкуренцията и правила за 
прогнозиране стойността на вредите. В Испания малкият брой производства е свързан с кратък давностен срок, 
необвързващ ефект на решенията на органа по конкуренцията, ограничен достъп до документи, продължителна и скъпа 
процедура. 
Директивата в България и Европа 
В България още не са предприети мерки за въвеждането на Директивата в националното законодателство, което е 
обяснимо предвид оставащият срок от повече от година. В някои други европейски държави правилата на Директивата 
вече се прилагат. Най-богата практика по правилата за разкриването на документи има в Обединеното кралство, където от 
март 2015 г. е в сила Consumer Rights Act, в който са въведени основните положения на Директивата. В Холандия 
съдилищата използват правилото за прехвърляне на надценката при определяне на вредите. Във Франция са направени 
реформи със закона Loi Hamon, който дори надхвърля базисните рамки на Директивата. В Испания е уреден принципът на 
пълна компенсация за вредите, възможността за крайните купувачи да претендират вреди и солидарната отговорност. 
Като цяло очакването на ЕС е Директивата да осигури по-лесна, справедлива и уеднаквена защита за пострадалите от 
нарушения, което да послужи и като допълнителна превенция спрямо потенциалните нарушители. Очаква се нарастване 
на броя на тези производства във всички държави членки, за което би спомогнало и допълнително информиране на 
обществеността за този вид защита.  Колективните искове за вреди не са уредени от Директивата, но са възможни с цел 
малките и средните предприятия и физическите лица, претърпели вреди на малка стойност, да обединят усилия в 
търсенето на отговорност от нарушителите. 
Един от основните въпроси, който ще остане неразрешен, е липсата на бърз и ефективен съдебен процес в много държави 
членки. Остава да видим как посочените промени ще действат на практика и как ще улеснят и подпомогнат съдебния 
процес, особено що се отнася до представянето на доказателства (при спазване на режимите за защита на поверителна 
информация) и разглеждането от националните съдилища на решенията за нарушение от други държави членки. 
 
√ Как КФН реши повече да не дава достъп до информация 
Готвена от регулатора наредба предвижда гражданите да указват кой точно документ искат, което противоречи 
на логиката и буквата на закона 
Насред приспивното лятно безвремие, в което законодателите са в почивка, нормативни промени все пак са възможни. И 
обикновено, като се случват, са доста любопитни. 
На свое заседание на 20 август ръководената от Стоян Мавродиев Комисия за финансов надзор (КФН) е приела на първо 
четене проект за промяна на своята наредба №45 от 2012 г., която регламентира достъпа до съхраняваните от институцията 
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документи. Мотивите към проектопромените са доста лаконични и някак насаждат впечатлението, че става въпрос за нещо 
маловажно и тривиално.  
"Предлаганите предложения с основно правно-технически и са насочени към осигуряване на пълно съответствие на 
разпоредбите на наредбата с изискванията на Закона за достъп до обществена информация", пише там. След това в две 
изречения се пояснява, че наредбата вече няма да обхваща документи, съдържащи професионална тайна, и се обяснява, 
че документи ще се предоставят само при "нормативно основание". 
След това представяне едва ли биха останали много изкушени читатели извън професионално заинтересованите в 
областта юристи. За малцината продължили да четат и конкретните текстове обаче има изненади. И те според адв. 
Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на "Програма достъп до информация", противно на анонса в мотивите 
не съответстват на законовите стандарти, приложими за правото на достъп до обществена информация. 
Въпросът е важен, защото КФН е един от ключовите регулатори - контролира застрахователи, пенсионни фондове, борсови 
компании, инвестиционни схеми и други с активи за над 22 млрд. лв. 
Изгубени в документите 
Едно от ключовите изменения е, че навсякъде в досегашния текст на наредбата, където се говори за "достъп до 
информация", формулировката се променя на "достъп до документи". Вече в заявлението, което трябва да подаде 
интересуващ се гражданин, трябва да се посочи документът, до който желае достъп, а отпада възможността да предостави 
описание на исканата информация. 
"Проблемът тук е, че на гражданите се възлага задължението да посочат в заявлението си за достъп точен документ, който 
искат да получат. По този начин съществено се стеснява обемът на правото им на достъп до информация, защото в редица 
случаи те не знаят предварително в кой документ се съдържа информацията, която ги интересува", обяснява адв. Кашъмов. 
"Точно по тази причина новото поколение закони за достъп до информация, които вече са над 100 в света, боравят с 
терминологията "достъп до информация", а не "достъп до документи". И българската конституция (чл. 41), и Законът за 
достъп до обществена информация гарантират правото на гражданите на достъп до информация, а не само до документи. 
Когато се удовлетворява това право, е правилно да се дава достъп до документи, но не може да се изисква от заявителите 
да конкретизират в исканията си за достъп документи, които не знаят кои са", смята той. 
Освен това понякога гражданският и общественият интерес е насочен и към информация, която не се съдържа в един 
наличен документ, а изисква институцията да събере данни. Така например по искане по ЗДОИ през 2010 г. министърът на 
финансите Симеон Дянков предостави на група медии справка за депозитите на държавните фирми и използваните от тях 
банки. Тя доказа наличието на концентрация във вече фалиралата КТБ и стана основа за много предупредителни 
публикации, които доведоха до приемането на правила за диверсификация на свободните средства на държавните фирми. 
Ако финансовото министерство тогава действаше с приетите правила от КФН сега, обществото нямаше да може да се 
информира за важни процеси в икономиката и финансовия сектор на страната. 
Изчезващ обществен интерес 
Друг проблем е, че се разширява и обхватът на документи, които няма да бъдат предоставяни, с тези, които съдържат 
професионална тайна. По смисъла на ЗКФН това е "информацията, която комисията създава и получава във връзка с 
изпълнението на нейните функции и която представлява търговска, банкова или друга защитена от закона тайна или чието 
разгласяване ще увреди търговския интерес на поднадзорните лица". Или практически това обхваща всичко, което вече не 
е публична информация (която обаче няма особен смисъл да се иска изрично от КФН). Освен това е добавен и още по-
неясен текст, че документи ще се предоставят само при наличие на "нормативно основание", без да има яснота какво 
означава това понятие, нито кой ще трябва да преценява наличието му. 
Същевременно отпада текстът, вменяващ задължение на председателя на КФН да предложи на комисията да прецени 
дали при поисканата информация има надделяващ обществен интерес. Логиката и разпоредбите на ЗДОИ предполагат, че 
ако се установи такъв, институцията трябва да предостави информация, независимо че по този начин може да се накърнява 
нечий частен интерес (разкриване на търговска тайна и т.н.). 
"Предоставянето на правомощия за отказ, без да бъде отчетен общественият интерес, е в пряко нарушение на Закона за 
достъп до обществена информация. С изменения и допълнения през 2008 г. парламентът въведе задължението 
държавните органи да преценяват налице ли е надделяващ обществен интерес, който превалира над защитата на 
търговска тайна, личните данни, подготвителния процес преди приемането на решения и преговорите. Преценката трябва 
да се прави при всяко подадено заявление. Ако се приемат измененията в наредбата, КФН ще стане единствената 
институция, която не извършва баланс на интереси, като ще получи предимството да бъде по-непрозрачна дори в 
сравнение със службите за сигурност", е мнението на адв. Кашъмов. 
От КФН не отговориха на изпратените от "Капитал" въпроси, с които се опитахме да разберем какво налага промените и 
защо регулаторът на небанковия финансов сектор е решил така стеснително да тълкува ЗДОИ. Както и как, ако бъдат 
окончателно приети и на второ четене текстовете, комисията ще процедира със заявления, искащи информация, а не 
конкретен документ. А това може да стане факт още на 5 септември, когато изтича обявеният срок от 15 дни за обществено 
обсъждане. 
Разбира се, с наредба не могат да се отменят законови правомощия и като крайно всеки, който се чувства ощетен, може 
да атакува в съда както законността на самата наредба, така и всеки конкретен отказ на председателя на КФН. Това обаче 
за съжаление е тромав път и обикновено отнема толкова време, че да обезсмисли напълно ползата от исканата 
информация. Затова и всяка необоснована спънка, която институциите поставят между съхраняваната от тях информация 
и публиката, е вредна. Тя намалява не просто информираността, но и активността на гражданското общество като коректив. 
И тотално не се вписва в логиката на държава, която твърди, че се стреми да изгражда електронно правителство и да 
предоставя отворени данни. 
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Вестник Сега 
 
√ Омбудсманът е сезиран за местенето от частен фонд в НОИ 
338 души искат Конституционният съд да отмени промените в Кодекса за социално осигуряване 
Омбудсманът Константин Пенчев да сезира Конституционния съд да отмени промените в Кодекса за социално осигуряване 
(КСО), с които бе въведена възможността за избор на осигуряване за пенсия между държавния и частните пенсионни 
фондове, искат 338 души. В подписка, внесена в петък, те настояват, че промените погазват принципа на правовата 
държава, неприкосновеността на частната собственост, свободната стопанска инициатива и равенството между хората. 
Според тях скритата цел е "нездрав интерес да се национализират пенсионните спестявания", за да се използват за текущи 
плащания на пенсиите.  
В края на 2014 г. финансовият министър Владислав Горанов успя да прокара идеята си осигурените, родени след 1959 г., 
да могат да избират дали да правят вноски за пенсия само в НОИ или и в частен пенсионен фонд. С последните промени 
от юли, докато не стигнат пет години преди възрастта за пенсия, осигурените ще могат да се местят всяка година. Миналата 
седмица кабинетът прие и наредба. След обнародването й осигурените ще имат реалната възможност да се осигуряват 
вече само в НОИ. 
Промените са заявка за икономическа репресия, а многократното прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалните 
партиди крие съществени икономически рискове за хората, твърдят сезиралите омбудсмана. "Капиталовото натрупване 
във втория стълб има смисъл и полза, ако се извършва от самото начало на трудовата кариера на осигурените и продължи 
последователно през целия период. От съществено значение е личното участие за дълъг период от време, през който 
средствата се инвестират и върху тях се разпределя доходност, като се елиминират във възможно най-голяма степен 
колебанията в доходността на пазара. Затова участието в капиталов стълб от време на време, за година, две или пет, при 
което средствата на осигуреното лице се прехвърлят в държавен фонд, управляван и разходван по коренно различен 
начин, би донесло по-скоро загуби за лицата, отколкото ползи", пишe в писмото.  
Подписалите се не са съгласни с "политиката по дискредитация на втория стълб", която цели да се ограничат правата на 
хората, избрали да се осигуряват и в универсален пенсионен фонд (УПФ). Според КСО тяхната пенсия от държавата ще се 
намалява пропорционално на периода, в който са се осигурявали във втория стълб. И досега се предвиждаше пенсията от 
НОИ да е с 28% по-ниска заради петте процента от вноската, които отиват в капиталовия стълб. Според новите правила 
държавната пенсия ще се намалява с процент за времето, в което човек е внасял в УПФ, независимо че реши да прехвърли 
в НОИ натрупаните си средства.  
Подписалите се не са съгласни и с това, че вноската за капиталовия стълб не беше увеличена от 5 на 7%. За сметка на това 
вноските ни за пенсия за НОИ ще се увеличат с по един пункт през 2017 и 2018 г. и така общата пенсионна осигуровка ще 
стане 19.8%. "Държавата обрича осигурените лица на неадекватен пенсионен доход, като намалява осигурителната вноска 
за тяхната допълнителна пенсия, а завишава вноската за ДОО, където пенсионният доход е в зависимост от политическата 
конюнктура. Подобен законодателен подход ясно показва, че "изборът" между ДОО и УПФ е наложен императивно", пише 
в писмото. Добавя се и че прехвърлянето от УПФ в НОИ е отказ от собственост върху лични спестявания и натрупаната върху 
тях доходност. Освен че в Сребърния фонд парите на хората няма да им носят доходност, те не се и наследяват, както е във 
втория стълб.  
РИСК 
"Няма сериозен инвеститор, който да иска да бъде заложник на политическата фриволност и законодателното 
непостоянство на бизнес средата. Всяка рязка промяна в правната рамка, която показва държавническа 
непоследователност и с която се нарушават принципите на свободната пазарна икономика и се създава несигурност на 
бизнес средата, води до отлив на инвеститори независимо от сферата на дейност", пише в жалбата. 
 
√ Държавата е намерила работа на 12 хил. души за 6 месеца 
Социалното министерство включва пенсиите и детските в плана за намаляване на бедността 
Държавата е намерила работа на 12 188 безработни от началото на годината до края на юни. Работните места се 
финансират със средствата от бюджета по националния план за заетост - за тази година те са 73 млн. лв. Това означава, че 
има леко изоставане в наемането на субсидирани работници, защото за годината е предвидено да се намери работа на 26 
415 безработни българи. Отделно 12 161 души трябва да бъдат включени в обучения за квалификация или по ключова 
компетентност до края на годината. Това става ясно от справка на социалното министерство за финансовите параметри на 
плана за действие за намаляване на бедността за тази и следващата година, който бе приет от Министерския съвет в сряда. 
Именно осигуряването на заетостта е акцент в плана, съобщиха от кабинета.  
Като средства за намаляване на бедността подчинените на Ивайло Калфин броят разходите за пенсии - над 8.1 млрд. лв., 
както и за детските по закона за семейните помощи - 589 млн. лв. само за тази година. Мерките в плана обхващат различни 
секторни политики - здравеопазване, образование, регионално развитие и др. и затова от социалното министерство не 
можели да дадат размера на финансирането. Според националната стратегия целта е до 2020 г. хората, живеещи в бедност 
у нас да са с 260 хил. по-малко. 
За социалните услуги, които държавата делегира на общините, са предвидени близо 190 млн. лв. От тях трябва да се 
възползват близо 34 хил. души в уязвимо положение, включително деца и възрастни хора. За догодина се планира 
потребителите на тези услуги да са 36 хил. души. За социални помощи социалното министерство е предвидило над 76.4 
млн. лв. за 2015 г. 100 млн. лв. ще бъдат изплатени за помощи за отопление - такива получават над 265 хил. българи и 
семейства. За интеграцията на хората с увреждания са заделени 194 млн. лв. По оперативната програма на министерството 
се реализира програмата за лични асистенти. 
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В конкретните мерки от двугодишния план за намаляване на бедността се предвижда да се финансира обучение за 
придобиване на професионална квалификация на малко над 1000 безработни по заявка на работодателите. Фирмите 
могат да поискат агенцията по заетостта да обучи безработни според нуждите им, но едно от изискванията след това е 
работодателят да наеме човека за поне 6 месеца. По тази мярка за 2015 г. са планирани 1 млн. лв. според плана за заетост. 
Заедно с образователното министерство Агенцията по заетостта трябва да осигури програми за ограмотяване и курсове за 
завършване на класове от основното образование за 15 хил. възрастни. 
 
√ България ще търси инвеститори от Шанхай и Ню Йорк 
Агенцията за инвестиции ще търси големи фирми в САЩ и Китай, които са готови да развиват бизнеса си у нас. За целта 
ведомството е готово да даде 1.21 милиона лева без ДДС, с които да рекламира България в Ню Йорк и Шанхай. Това 
показва справка в регистъра на обществените поръчки, където е публикуван търгът и са обявени изискванията към 
фирмите. Парите идват от програма "Конкурентоспособност" 2007-2013 г. 
Медийната кампания ще включва 200 видеоклипа във водещи бизнес телевизии, 20 интернет банера, които ще анонсират 
две кръгли маси в периода октомври-декември в САЩ и Китай и организирането на две конференции. Любопитно е, че 
според поръчката единичната цена за излъчване на рекламен видеоклип не трябва да надхвърля 2300 лв. без ДДС. 
Единичната цена на банер пък не бива да е над 12 500 лв. без ДДС. Организирането на една конференция ще струва не 
повече от 191 666 лв., а кръглите маси ще са по-евтини - 58 333 лв. без ДДС. 
Според последните данни на БНБ, САЩ и Китай далеч не са сред топ инвеститорите у нас. Те не попадат в първите шест на 
най-големите вложители в периода януари-юни. В този период най-много пари са били вложени у нас от Холандия, Австрия 
и Норвегия. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ НЕК взима заем за 1 млрд. лв. 
На последното заседание на Министерски съвет е дадено разрешение на Българския енергиен холдинг да стартира 
процедура за избор на банки, които да отпуснат кредит от 1 млрд. лв. на НЕК, за да се погасят задълженията към 
американските централи. Това стана ясно от думите на министъра на енергетиката Теменужка Петкова в Смолян. Дефицит 
в енергетиката е огромен, само НЕК е на червено с 3,7 млрд. лв., 2,3 млрд. лв. от които са невъзстановени разходи по 
инвестиционните проекти - АЕЦ "Белене" и язовир "Цанков камък". 
"Цанков камък" произвежда много малко ток спрямо инвестицията от 1 млрд. лв. за изграждането му", каза министърът. 
Отделно НЕК има тарифен дефицит от 1,4 млрд. лв. заради задължението компанията да изкупува ток на по-високи цени 
и да го продава на по-ниски. За да спре това източване на НЕК, в началото на 2016 г. пазарът на ток ще бъде либерализиран. 
Тогава цената ще се определя само от пазара. 
 
investor.bg 
 
√ Бизнесът се настрои оптимистично през август 
Несигурната икономическа среда остава основен проблем за предприемачите 
След песимистичните юни и юли бизнесът се настрои по-оптимистично през август, показват данните на Националния 
статистически институт (НСИ). Въпреки това несигурната икономическа среда остава основен проблем за предприемачите. 
Общият показател на бизнес климата се повишава с 1,3 пункта през август 2015 г. спрямо юли, резултат от подобрените 
мнения на стопанските ръководители в промишлеността и търговията на дребно. 
Припомняме, че на фона на кризисната ситуация в Гърция през юни този показател се понижи с 0,7 пункта спрямо май. 
През юли песимизмът се задълбочи и беше отчетено понижение от 1,8 пункта. 
От данните за август става ясно, че бизнес климатът в промишлеността нараства с 2,1 пункта в сравнение с юли поради 
благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за състоянието на предприятията. По тяхно мнение 
производствената активност се запазва, но прогнозите им за следващите три месеца са по-неблагоприятни. 
Несигурната икономическа среда е основният фактор, затрудняващ развитието на отрасъла. Засилват се настроенията 
срещу слабостите в икономическото законодателство. През август това е по-значим фактор за работодателите от 
недостатъчно търсене в страната. 
Бизнес климатът в строителството остава на равнището си от юли. Според строителните предприемачи настоящата 
строителна активност се запазва. Прогнозите им за следващите три месеца остават благоприятни. И за строителите основен 
проблем е несигурната икономическа среда. На второ и трето място са конкуренцията и финансовите проблеми, макар 
през последния месец да е регистрирано намаление на неблагоприятното им въздействие. 
Бизнес климатът в търговията на дребно се повишава с 3 пункта спрямо предходния месец поради по-оптимистичните 
оценки на търговците за бизнес състоянието 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. 
Настроението в сектора на услугите е приблизително същото като през юли. Предприемачите смятат, че търсенето 
намалява, а очакванията за следващите три месеца са по-резервирани. 
И при търговията на дребно, и при услугите бизнесът се опасява от несигурната икономическа среда, конкуренцията и 
недостатъчното търсене. Предприемачите в промишлеността, строителството, търговията и услугите не очакват промяна в 
цените през следващите три месеца. 
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√ Борисов: България изпревари Румъния по усвояемост на еврофондовете 
92% е усвояемостта на европейските фондове в България, отчете премиерът 
92% е усвояемостта на европейските фондове в България. Страната ни изпревари Румъния с 20% в това отношение. Това 
заяви министър-председателят Бойко Борисов по време на закриването на осмия летен университет на МГЕРБ, който се 
проведе край Варна, предаде агенция „Фокус”. 
По думите на Борисов ако не беше „експериментът Орешарски”, магистрала „Хемус” вече щеше да се строи, а не тепърва 
да се проектира. Той посочи, че през последните няколко месеца правителството е положило неимоверни усилия да 
защити европроектите в Брюксел, голяма част от които изтичат до края на година и ако средствата не бъдат усвоени, 
България не само ще ги загуби, но и ще се наложи да връща вече изхарчените пари. 
Борисов заяви още, че магистрала „Хемус” е жизнено важна за цяла Северна България, особено за бизнеса, туризма и 
цялата икономика. 
Той допълни, че в Брюксел ясно виждат постигнатите резултати от правителството и твърдо застават зад неговата политика. 
Борисов заяви, че финансовата стабилност, намаляването на безработицата, икономическият растеж, добрата среда за 
инвестициите и сигурността се оценяват високо от ръководството на ЕС. По думите му чрез тези средства ГЕРБ елиминира 
икономическата зависимост, в която би изпаднала, ако ги набира чрез спонсори, защото този, който дава парите, след това 
има изискванията. 
 
√ Фермерите ще получат 50 млн. евро за земеделска техника 
Министър Танева заяви, че приемът ще бъде отворен само от 7 до 12 септември 
50 милиона евро ще бъдат отпуснати на земеделските производители за закупуване на земеделска техника. Това каза 
министърът на земеделието и храните Десислава Танева, предаде Радио „Фокус”- Бургас. 
 „От снощи отворихме Мярката 21 по старата Програма за развитие на селските райони с бюджет от 50 милиона евро. Само 
за земеделска техника”, каза министър Танева. Тя обяви, че приемът ще бъде отворен само от 7 до 12 септември, защото 
разплащането трябва да се случи до края на година. 
„До началото на ноември е срокът за приключване на проектите, които да бъдат одобрени. Максималният размер на 
проектното предложение е 500 000 евро", допълни тя. 
Министър Танева добави, че "приключва старата Програма за развитие на селските райони. В предвид канселирането на 
част от договорите по Мярка 21 се освободи бюджет. Ние осъзнаваме изключителната натовареност, която ще предизвика 
този прием в Държавен фонд „Земеделие”, но той има административния капацитет да се справи”. 
„Огромен е интересът към инвестиции, към земеделски стопанства по новата Програма за развитие на селските райони. 
Там средствата за земеделска техника изобщо не стигнаха, така че със средствата от този освободен бюджет от 50 милиона 
евро всички имат достатъчно време да си подготвят проектите и да кандидатстват”, допълни министър Танева. 
Тя добави, че всички условия по одобрение и кандидатстване ще се извършват по тази наредба от 2008 година. 
 
√ Малкият бизнес ще получава информация за възможностите на чуждите пазари 
Агенцията за подпомагане на малките и средните предприятия ще финансира и участието на фирми в панаири и 
изложения в страната 
Малките и средните предприятия вече ще получават директна информация по места в страната за чуждите пазари и какво 
се търси като продукция, стоки, услуги или партньори. 
Това съобщи изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
Мариета Захариева при откриването на конференция „Възможности за насърчаване на малкия и среден бизнес в Бургас“, 
съобщават от Агенцията. 
Търговските представители на България зад граница ще подават информация към Агенцията за малки и средни 
предприятия за чуждите фирми и за нуждите като стоки, продукти, услуги или поддоставчици, които се търсят в България. 
След това Агенцията ще я разпраща и на своите регионалните представители. 
Държавата ще получава и обратна връзка за нуждите на фирмите и към кои сектори да насочи усилия за подпомагане, каза 
допълни зам.-директорът на Агенцията Никола Стоянов. 
Има и планове за финансиране на учасието на малки и средни предприятия на панаири и изложения, които се провеждат 
в България, съобщиха още от Агенцията. Институцията ще кандидаства за средства по оперативната програма „Иновации 
и конкурентоспособност 2014-2020“ за реализация на идеята. 
Финансирането на участието в изложения и панаири в България ще стане по нов проект на Агенцията, отнасящ до фирми, 
които все още нямат готовност да ходят на подобни събития в чужбина, подчерта Мариета Захариева. 
Досега агенцията подпомага българските компании, които посещават само изложения, панаири и търговски мисии зад 
граница. 


