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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Вестник Монитор 
√ Бизнесът отложи протести за тока (обновена) 
Планираният за 30 септември трети поред протест на бизнеса за цената на тока се отлага. Въпреки това работодателските 
организации продължават да настояват за смяната на шефа на КЕВР Иван Иванов и за връщането на двойно по-ниската 
добавка „задължения към обществото“. Протестът се отлага, но не се отменя, се казва в обща позиция на Асоциацията на 
индустриалния капитал, БСК, БТПП и КРИБ. 
Връщането на добавката „задължения към обществото“ на нивото й отпреди 1 август е безалтернативно, посочват четирите 
организации. От началото на август Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) вдигна двойно добавката за 
бизнеса до 37,90 лв. за мегаватчас, което оскъпи еленергията за фирмите на свободния пазар. За да се изпълни искането 
на бизнеса тя трябва да падне наново до близо 19 лв. 
Четирите организации настояват парламентът да започне работа по предложените от тях промени. Те предвиждат да се 
извадят на светло истинските собственици на ВЕИ, да се разкрият договорите им, да се наложи мораториум на централите, 
произвеждащи еленергия от оборска тор и да се отнема на високата цена на тези, хванати в нарушение. 
От 1 октомври работодателите искат да видят още пътна карта за реформи в енергетиката, като от тази дата да започне и 
нейното изпълнение. 
Друго настояване, което трябва да бъде изпълнено, за да се отмени протестът е Министерският съвет да назначи 
международен одит на системата на енергетиката. А също така - енергийното ведомство да създаде работна група за 
изработване на критерии и методика, по която да се избират хора от работодателските организации в управата на 
държавните енергийни дружества. 
Приветстваме възстановяването на диалога и постигнатото съгласие по поставените от нас искания, се посочва още в 
становището. 
 
Вестник Капитал Daily 
√ Работодателите отлагат протеста срещу цената на тока 
От 1 ноември може да има минимално намаление на електроенергията 
Поредният протест на работодателските организации срещу цената на електроенергията за индустрията, който беше 
планиран за 30 септември, се отлага. Това стана ясно от разпространена до медиите позиция на четирите национално 
представени работодателски организации БСК, БТПП, КРИБ и АИКБ. През последната седмица те проведоха срещи както с 
министър-председателя Бойко Борисов и членове на правителството, така и с всички парламентарно представени партии, 
пред които изложиха своите искания за реформи в енергетиката. 
Равновесна точка 
От разпространената позиция става ясно, че четирите организации са получили подкрепа за промени, които да забранят 
изкупуването на енергия по преференциални цени от инсталации, въведени в експлоатация след 1 октомври. Сега в 
законодателството съществува такава възможност единствено за инсталациите, които оползотворяват животински 
отпадък, и то с мощност до 1.5 мегавата, както и за малките фотоволтаици. Работодателите са получили съгласие и за 
отнемането на преференциалните тарифи на производителите на възобновяема енергия, за които са констатирани 
нарушения. 
По предложение на управляващите работодателите вече ще имат по един свой представител и в борда на директорите на 
държавните енергийни дружества. Това предложение дойде по време на среща с премиера, която се проведе в средата 
на миналата седмица. Идеята, че по този начин ще се постигне по-голяма прозрачност в енергетиката обаче е твърде 
спорна, тъй като може да се стигне до конфликт на интереси - в държавно дружество да влезе представител на голям 
консуматор на ток. 
"Безалтернативно!" 
Основното искане на работодателите за връщане на цените на електроенергията на нивата преди увеличението от 1 август 
едва ли ще се случи, макар в позицията си те да посочват, че това е "безалтернативно" искане. "От проведените разговори 
стана ясно, че съществуват резерви, които да позволят подобна стъпка, и ние продължаваме категорично да отстояваме 
това свое искане", посочват работодателите. Изпълнителният председател на Българската стопанска камара (БСК) Божидар 
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Данев коментира за "Капитал Daily", че има достатъчно резерви в системата, за да може цената да се намали. По думите 
му мерките, които могат да бъдат предприети, са посочени, но не пожела конкретно да посочи какви са те. 
Според представители на управляващите обаче единствената възможност за намаление на цената от 1 ноември е 
спестяването на 25 млн. лв. от сметката на НЕК благодарение на орязването на преференциалните цени на 
високоефективната електроенергия, произвеждана от топлофикациите и заводските централи. Това е възможно заради 
предстоящото намаление на цената на природния газ, който е основен ценообразуващ разход за тези дружества. 
Спестените средства ще рефлектират върху намаление на цена задължение към обществото с около 1 лв., която се плаща 
от всички потребители, коментираха източници. Протестите на работодателите всъщност бяха насочени именно срещу 
увеличението на този компонент от 18.93  лв. за мегаватчас на 37.90 лв., което доведе до увеличение на електроенергията 
за бизнес клиентите от 1 до 15%. 
Искането на работодателите задълженията по дългосрочните договори, които са 330 млн. лв. годишно, да се покриват от 
държавния бюджет обаче не е било прието от управляващите. Именно тези средства обаче формират въпросната цена 
задължения към обществото, срещу която работодателите протестират. 
Стъпка по стъпка 
От четирите организации посочват, че настояват за изработването на пътна карта за реформи в енергетиката, която да бъде 
факт до 1 октомври. От тази дата трябва да стартира и нейното изпълнение. За целта трябва да бъде сформирана работна 
група, в която да се включат и представители на работодателите. Друго искане е за назначаването на международен одит 
в енергетиката. Министерството на енергетиката пък трябва да създаде работна група, която да изработи критерии и 
методика за избор на техни представители, които ще влязат в управлението на държавните енергийни дружества. 
 
Вестник Сега 
√ Протестът на бизнеса заради скъпия ток се отлага, но не се отменя 
Работодателите пак настояват за запазване на старите цени за фирмите 
Планираният за 30 септември национален протест за реформи в енергетиката се отлага, но не се отменя. Това се посочва 
в обща позиция на национално представените организации на работодателите - БСК, АИКБ, БТПП и КРИБ, разпространена 
вчера. 
Преди седмица работодателите се договориха с правителството за отмяна на протеста срещу пакет от мерки. Някои от 
исканията им обаче останаха без отговор. Представителите на бизнеса предупреждават, че запазват готовността си за 
повторното насрочване на протеста, в случай че кабинетът проточи изпълнението на набелязаните мерки. Част от тях 
предвиждат мораториум върху преференциалните цени на новите мощности и създаване на пътна карта за решаване на 
належащите проблеми в сектора. 
Според работодателите поисканото по-рано от тях връщане на цените на тока за фирмите на нивата отпреди 1 август няма 
алтернатива. Тогава цената на добавката "задължение към обществото", плащана от фирмите на либерализирания пазар, 
се увеличи с над 100%, което постави в риск стотици предприятия. "От проведените разговори стана ясно, че съществуват 
резерви, които да позволят подобна стъпка, и ние продължаваме категорично да отстояваме това свое искане", посочват 
работодателите. 
Те поставят и срок - пътната карта за реформи в енергетиката трябва да стане факт до 1 октомври. Т.е. правителството има 
точно пет дни, в които трябва да каже черно на бяло точно какво предвижда, за да избегне ситуацията от лятото, когато 
хиляди работници и мениджъри излязоха на протест, а стотици предприятия спряха работа за час. 
Нещо повече - оказва се, че към момента няма дори работна група, която да обсъжда реформата. Затова от БСК, АИКБ, 
БТПП и КРИБ настояват в "максимално кратки срокове да бъде институционализирана работната група за изработване на 
пътната карта, включително с наши представители". Те продължават да искат оставката на Иван Иванов като председател 
на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Министерският съвет трябва да назначи и международен одит в 
енергетиката, настояват още работодателите. 
Министерството на енергетиката да създаде работна група с участието на бизнеса за начина и критериите, по които ще се 
избират мениджъри за участие в бордовете на държавните фирми, е друго условие на БСК, БТПП, АИКБ и КРИБ. Шефът на 
енергийната комисия в НС Делян Добрев вижда това участие като работа на обществени начала без заплата. Все още не е 
изяснен въпросът дали членовете на бордовете от страна на бизнеса ще имат право на глас при вземането на решения, 
обясниха наскоро от ресорното министерство пред в. "Сега". 
 
Телевизия България он еър 
√ Бизнесът настоява за връщане на цените на тока от 1 август 
Работодателските организации приветстват възстановяването на диалога по въпроса за електроенергията за 
индустрията 
Бизнесът настоява за връщане на цените на електроенергията за индустрията на нивата от 1 август. В обща позиция 
четирите работодателски организации – КРИБ, БСК, АИКБ, БТПП. В обща позиция във връзка с проведените разговори с 
представители на изпълнителната и законодателната власт от работодателските организация подчертават, че настояват до 
1 октомври да бъде представена пътна карта на реформите в енергетиката. 
Ето и пълният текст на позицията: 
Във връзка с проведените в периода 16-23 септември 2015 г. разговори с представители на изпълнителната и 
законодателната власт относно цените на електроенергията за индустрията, национално представителните организации 
на работодателите (НПРО) заявяват следното: 
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1. Приветстваме възстановяването на диалога и постигнатото съгласие по поставените от НПРО искания, вкл. за отказ от 
преференциално изкупуване на ел.енергия от инсталации, стартирали работа след 1 октомври 2015 г., и въвеждане на 
санкции за нарушаващи закона производители на енергия от ВЕИ. 
2. Връщането на енергийните цени на нивата отпреди 1 август т. г. е безалтернативно! От проведените разговори стана 
ясно, че съществуват резерви, които да позволят подобна стъпка, и ние продължаваме категорично да отстояваме това 
свое искане. 
3. Настояваме до 1 октомври т.г. Пътната карта за реформи в енергетиката да бъде факт и да стартира нейното изпълнение. 
За целта, очакваме в максимално кратки срокове да бъде институционализирана работната група за изработване на 
пътната карта, вкл. с наши представители. 
4. Потвърждаваме настояването си: 
a. Народното събрание да стартира работа по предложените от НПРО промени в Закона за енергетика и Закона за 
възобновяемите енергийни източници, както и да освободи Иван Иванов от длъжността Председател на Комисията за 
енергийно и водно регулиране; 
b. Министерският съвет да назначи международен одит на системата на енергетиката; 
c. Министерството на енергетиката да създаде работна група с участие на НПРО за изработване на критерии и методика за 
избор на членове на управителни органи на държавни дружества в системата на енергетиката. 
5. Планираният за 30 септември т.г. национален протест за реформи в енергетиката СЕ ОТЛАГА, но НЕ СЕ ОТМЕНЯ! 
Запазваме готовността си за повторното му насрочване, в случай че работата по исканията на НПРО не стартира с 
договорената с институциите интензивност. 
 
Mediapool.bg 
√ Бизнесът отложи стачката срещу цената на тока 
Очаква до дни пътна карта за енергийни реформи, нови ограничения срещу ВЕИ и отстраняването на регулаторния 
шеф 
Четирите национално представени работодателски организации се отказаха да стачкуват срещу цената на тока на 30 
септември, но заявиха, че не отменят протеста си, а само го отлагат, очаквайки до 1 октомври да получат от управляващите 
пътна карта за реформите в енергетиката и да стартира нейното изпълнение. Също така те очакват парламентът да започне 
работа по пълната забрана за нови възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) след 1 октомври 2015 г.,  а Министерският 
съвет да назначи международен одит на електроенергийния отрасъл. Вече индустриалците не искат оставката на 
председателя на Комисията за енергийно регулиране Иван Иванов, а настояват Народното събрание да го освободи от 
поста му. 
Това съобщиха в четвъртък от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската стопанска 
камара, Асоциацията на индустриалния капитал в България и Българската търговско-промишлена палата. 
Решението си за отлагане на протеста бизнес организациите обясниха с проведените в последните дни  разговори с 
представители на изпълнителната и законодателната власт, от които станало ясно, че съществуват резерви за свалянето на 
цената на тока за бизнеса на нивата от преди 1 август. Това било "безалтернативно", заявиха представителите на бизнеса. 
Не е ясно обаче как ще стане това чисто процедурно, при положение, че комисията определя веднъж в годината 
регулираните цени за бита и таксите върху тока, плащани и от домакинствата, и от предприятията. Само при наличието на 
извънредни предпоставки и то в тримесечен срок от влизането на последните тарифи в сила, цените може да бъдат 
променяни. 
Бизнесът настоява в максимално кратки срокове да бъде сформирана работна група с представители на четирите 
организации за изработване на исканата от тях пътна карта за реформи в енергетиката. Ултиматумът е от 1 октомври за 
започне изпълнението на тази програма, което означава, че за шест дни, два от които работни, този документ трябва да е 
готов. 
Друго тяхно искане е Народното събрание да стартира работа по предложените от работодателските организации промени 
в Закона за енергетика и Закона за възобновяемите енергийни източници. Поставя се условие на депутатите и да освободят 
Иван Иванов от длъжността Председател на Комисията за енергийно и водно регулиране. 
Бизнесът изисква от Министерството на енергетиката да създаде работна група с участие на негови представители, която 
да изработи критерии и методика за избор на членове на управителни органи на държавни дружества в системата на 
енергетиката, с които да се позволи на експерти от четирите организации за влязат в управата на държавните енергийни 
фирми с мотив повишаване на контрола върху разходите и по-добро управление на държавните средства. 
В съобщението се посочва, че организациите запазват готовността си за повторно насрочване на отложената стачка , в 
случай че работата по техните искания не стартира с договорената с институциите интензивност. 
 
Offnews.bg 
√ Интегрираме бежанци само на хартия 
Властта няма ясен план как да се справи с „горещите точки“ 
Докато правителството се опитва да даде обяснение на това какво точно ще направи по въпроса с миграционния натиск и 
дали някой някога е обещавал на канцлера на Германия Ангела Меркел изграждането на регистрационен център на наша 
територия, се оказва, че „горещата точка“ по въпроса с интеграцията на имигранти не е на българо-турската граница, а на 
жълтите павета. 
През юни правителството прие стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015-2020 г. В нея е 
направен анализ на ситуацията с имигрантите, посочени са конкретни мерки за интегрирането им и за пресичане на 
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нелегалния трафик на хора и са описани очакваните ефекти от нея. Проблемът е в това, че за изпълнението на мерките 
трябва да има изготвен годишен план, какъвто към момента няма.  
Всъщност, такъв план за последно е имало през 2013 година и е касаел интеграцията на 500 чужденци. Според данни на 
Държавната агенция за бежанците (ДАБ) общият брой на потърсилите закрила за миналата година е 11 081, а само до 
средата на тази година бройката им е 9217 души. До юни 2015 година Агенцията е предоставила бежански статут на 2650 
лица и хуманитарен на 365 или общо 3015 души. 
 
Какво се случва с тези хора оттук нататък, не е ясно, именно поради липсата на план, а с него – и отделянето на финансов 
ресурс. Получава се така, че намеренията на правителството да интегрира чужденци остават само на хартия. Въпреки това 
властта е готова да приеме тези хора без да е наясно как ще подсигури бъдещето им.     
Една от мерките в стратегията е ангажирането на Социалното министерство с намиране на работа на чужденци. Картината 
там обаче не е изглежда добре. Първо, защото не се водят планираните в стратегията разговори с бизнеса, който трябва 
да разкрие работни места. И, второ - България остава слабоконкурентна страна, в сравнение с останалите членове на 
Евросъюза.  
„Нещата не стоят никак добре“, коментира за OFFNews председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България Васил Велев. Той даде пример с издаването на разрешително за работа на висококвалифицирани чужденци или 
т.нар. Синя карта. Велев обясни, че има постъпки за отваряне на "бърза писта" и ускоряване на процедурите по издаването 
на такава карта. "Но и те са много ограничени. Като приложение само за висококвалифицирани специалисти, не знам защо, 
се предлага тройна заплата, спрямо средната за страната. Не стоят добре нещата", категоричен е той. 
В стратегията е записано, че за да бъдат привличани на трудовия ни пазар специалисти от трети страни, е необходимо 
България да се пребори с високата конкуренция сред останалите държави в Евросъюза, където условията за работа са 
значително по-добри. Ясно е обаче, че такива условия няма как да бъдат изпълнени от българския бизнес.  
Стратегията предвижда и поредица от законодателни инициативи, както например създаването на отделен закон за 
трудовата миграция, какъвто към момента не е разработен именно заради липсата на план.   
Констатациите в стратегията за моментното състояние на възможностите за интеграция са притеснителни, но не и 
неочаквани. Не е тайна, че липсва координация между отделните институции по въпросите за социалната политика и 
интеграцията на чужденци. И това е посочено в стратегията, която посочва и необходимостта от създаването на звено, 
което да анализира, изработва, съгласува и координира провеждането на държавните политики в областта на миграцията 
в нейната цялост. Отчита се и това, че държавните служители в областта не са достатъчно подготвени и липсва 
специализирано обучение по миграционните въпроси. 
„Необходимо е да се развие капацитетът на администрацията, така че тя да допринася качествено и ефективно за 
формиране и изпълнение на приоритетите на националната и на общата европейска миграционна политика. В тази посока 
следва да се инвестира в обучението и подобряване на заплащането на администрацията с цел осигуряване на активно, 
компетентно и съответно на националните интереси участие на Република България в процеса на формиране на 
миграционната политика на ниво ЕС“, е записано в стратегията. 
Пак поради липсата на план няма изграден регистър за вписване на всички чужденци, както легално пребиваващите на 
територията на страната, така и тези, които незаконно са влезли. 
Единственото нещо, с което правителството може да се похвали, е че за 2014 г. 4333 чужденци са приети за обучение в 
лицензирани учебни заведения в България. Но дотук. Защото цифрата показва намаляване на тази бройка. Близо 61 % от 
общия брой на чужденците, получили разрешение за пребиваване на основание „образование” през 2014 г. са граждани 
на Турция, следвани от Русия, Украйна и Македония. И нито един от Сирия или Афганистан, например.  
В същото време, само през изминалото денонощие 135 души, предимно афганистанци, част от които били в процедура за 
получаване на статут, са били задържани на българо-сръбската граница. Това е показателно за липсата на политика - 
крайната цел на тези хора Западна Европа именно заради липсата на перспектива. 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
 
Вестник 24 часа 
√ Иван Хиновски: Ниски цени за парно и топла вода и през следващата година 
Намалението в цените за топла вода и парно ще продължи и през следващата година. Това прогнозира пред „Фокус“ 
председателят на Българския енергиен форум Иван Хиновски. Той поясни, че спадът на цената на природния газ и течните 
горива ще продължи дългосрочно. 
„Ако трендът на ниска цена на петрола, който определя цената на природния газ по нашия договор, се запази, можем да 
очакваме след Нова година още едно намаляване на цената на топлинната енергия и на електроенергията, произвеждана 
по конбиниран способ от топлофикациите в България. В тази връзка можем да очакваме още едно стъпало на 
поевтиняване на топлинната енергия и електроенергията“, каза Иван Хиновски. „Това е сериозна глътка въздух и за 



5 

 

 

индустрията, а и за НЕК. Те също е редно да очакват компенсация на цените, които те плащат за електроенергията“, 
допълни Хиновски. 
По думите му, Законът за енергетиката и наредбите към него задължават КЕВР да следва тенденцията на повтиняване на 
природния газ при ценообразуването на топлофикациите. 
 
√ Танева: Горските сдружения и кооперации да бъдат бенефициент по ПРСР 
Ще предложим горските сдружения и кооперации да бъдат допустим бенефициент по горските мерки от Програмата за 
развитие на селските райони 2014-2020 г. Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева по време на 
среща с представители на горовладелски кооперации, дърводобивни и дървопреработващи предприятия в град Чепеларе. 
Десислава Танева коментира, че предложението на бранша е добро и Министерството ще обсъди с Европейската комисия 
възможността да могат да кандидатстват по Програмата. 
По време на срещата заместник-министър Георги Костов обяви, че цената на падналата иглолистна дървесина са огрев ще 
бъде намалена от 5 на 3 лева без ДДС. Това касае района на Южноцентралното държавно предприятие и ще влезе в сила 
от 1 октомври. „По този начин дървата ще бъдат запазени и за следващата година, защото ако останат в гората ще изгният“, 
коментира зам.-министърът. 
Министърът на земеделието и храните Десислава Танева присъства на официалното откриване на спортна площадка в 
село Оряховец, област Смолян, която е изградена по подхода Лидер на Програмата за развитие на селските райони 2007-
2013. Проектът е на стойност 190 хил. лева. 
 
√ Калин Христов: Очакваме ръст на икономиката от 2,4% за 2016 г. 
Банки с над 5% пазарен дял може да са много атрактивни за купувачи 
Българската икономика се развива по-добре от очакваното през първата половина на годината, което накара БНБ да 
коригира прогнозата си от 1,8 до 2,3%. Очакванията за догодина са за ръст от 2,4%. Това казва в интервю за Ройтерс 
подуправителят на БНБ Калин Христов. Попитан за перспективите на централната банка за следващата година, Христов 
казва, че очаква растежът на кредитите да бъде 1,6% през 2016 г. от "близо до нула" тази година.Той обаче е категоричен, 
че не това не се дължи на липса на ликвидност или капитал, а е повече проблем на търсенето на заеми. 
По отношение на планираната оценка на активите на българските банки и предстоящите стрестестове, Христов заявява, че 
те ще завършат до средата на 2016 г. и могат да поставят България в състояние да кандидатства за Европейския банков 
съюз. Подуправителят е категоричен, че бановата система на България е стабилна. Българските банки са склонни към по-
нататъшна консолидация, смята Христов. Трезори с над 5% пазарен дял могат да бъдат много атрактивни за купувачи. По 
повод гръцката криза, Христов заявява, че гръцките банки притежават под 1/5 от банковите активи в България. 
Той припомня скорошното придобиване на Алфабанк от Пощенска банка. И добавя, че България е препоръчала на всички 
български банки, които имат гръцко участие, да поддържат по-висок коефициент на ликвидност от останалите. "Имаше 
малки изходящи потоци, но не значително", каза Христов, запитан дали българските вложители са изтеглили пари от 
гръцките собственост кредитори тази година. 
 
√ Борисов: 8 хиляди бежанци тръгват към Европа, пазим границата (Обновена) 
Пазим надеждно българската граница. Данните от службите са, че 7-8 хиляди тръгват към Европа. Това каза пред bTV 
премиерът Бойко Борисов. На бежанците им харесва най-вече в Германия и Швеция, на всеки му харесва там, посочи той. 
И допълни, че милиони, които са по лагери в Ливан и Йордания се прибират в Сирия, за да продадат каквото имат и да си 
купят билет за Европа. 
Припомняме, че на заседанието на лидерите на ЕС в Брюксел в сряда вечерта България е поискала да получи финансова 
помощ от ЕС за посрещане на бежанската вълна, тъй като сме външна граница на ЕС. Това стана ясно в четвъртък от 
изявление на премиера Бойко Борисов. 
Със същата тревога, каквато и на хората, попитах на Европейския съвет - какво би станало, ако не вземете дипломатически 
и политически мерки и не се спрат тези бежански потоци, най-главното - създаване на територии на сигурност в самата им 
държава, да им плащаме и да ги задържим с тези пари там, за да не идват в Европа, заяви Борисов. 
В почивката по време на форума обясних всичко, което имаме като проблеми и канцлерът каза, че ще помага на България, 
допълни той. Борисов посочи, че срещу него действали медии-бухалки, които изкарали, че той е искал България да стане 
гореща точка за бежанци. Те си пишат някакви неща, после сами си отговарят, смята премиерът. Това беше сериозна атака, 
за да ме уязви, категоричен е той. 
Не съм искал помощ от Германия, защото днес това не се налага, обясни още Борисов. Ние не искаме милиарди и да 
приемаме бежанци, а искаме въпросът да бъде решен генерално, допълни той. 
За 25 години икономикакта ни бе смазана и разпродадена, посочи премиерът. На въпрос за коледните добавки на 
пенсионерите, той посочи, че правителството ще се опита да даде на хората по 50 лева. 
Проблемът с "горещата точка", дали съм предложил или не в Брюксел, беше сериозна атака, за да ме уязви, каза още 
премиерът. 
Той посочи, че срещу него действали медии-бухалки, които изкарали, че той е искал България да стане гореща точка за 
бежанци. Те си пишат някакви неща, после сами си отговарят, смята премиерът. Добре, че и канцлерът Меркел и всички в 
Брюксел обясниха за какво става въпрос, посочи Борисов. 
Премиерът честити новата рожба на лидера на Атака Волен Сидеров. "Да му е живо и здраво на Волен Сидеров бебето, 
това е голяма радост за един мъж на тези години. Дано детето му да расте в една правова държава. Поздравих го лично", 
каза Борисов. 
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Доста години хора си изкарват пари покрай мен, коментира Борисов на въпрос дали златният пръст на лидера на Атака не 
е задействан отново покрай гласуването за промените в Конституцията. 
Много строиме и много лентички режеме, но дори рязах такава с Валери Симеонов в Созопол, който ме критикуваше за 
това, похвали се Борисов и допълни, че децата вече няма да се връщат от морето с разстройства. 
Зад мен стои изграденото и когато има направено, ще се режат, режат лентички, категоричен бе той. 
 
Вестник Капитал Daily 
√ Поне шест големи инфраструктурни проекта няма да завършат навреме 
Държавата ще търси пари за дострояването на жп линии, обхода на Габрово, гарите в София и Бургас 
Част от големите инфраструктурни обекти, финансирани по оперативна програма "Транспорт", няма да приключат до края 
на 2015 г., когато изтича срокът за европейско финансиране. Те ще се довършат с пари от държавния бюджет и чрез заеми, 
стана ясно от думите на транспортния министър Ивайло Московски по време на отчет за изпълнението на програмата. Вече 
се водят интензивни разговори с Министерството на финансите, каза министърът. 
Проблемните проекти са жп линиите Септември - Пловдив (над 630 млн. лв.), Пловдив - Бургас (490 млн. лв.), Първомай - 
Свиленград (663 млн. лв.), обходният път на Габрово (108 млн. лв.), реконструкцията на жп гарите в София и Бургас. 
Част от дейностите по проектите ще завършат до края на годината, но още няма яснота какво ще остане за доплащане от 
бюджета. "Анализираме различни варианти, може да се прибегне до заемни средства, което вероятно ще утежни 
бенефициентите. Надявам се обаче бюджетът разумно да подпомогне довършването на проектите", посочи Московски. 
Той информира, че към момента са разплатени над 1.6 млрд. евро, което надвишава 80% от програмата. 
Галина Василева, директор на програмата, съобщи, че има шанс ремонтът на гарите в София и Бургас да приключи в срок, 
но това не важи за трите големи жп проекта и за обходния път на Габрово. Някои проекти са разбити на отделни етапи, за 
да се спаси част от финансирането. Например проектът за жп линията Пловдив – Бургас е редуциран с 20 млн. евро и от 
него са отпаднали изграждането на три подстанции и системи за сигнализация. Десет милиона евро от оста за техническа 
помощ пък са прехвърлени към разширението на метрото до "Хладилника". 
По програма "Транспорт" (2007-2013) се финансират общо 22 инвестиционни проекта, десет от които са напълно 
завършени. В края на октомври ще приключи строежът на лот 2 на магистралата "Струма" и лот 1 на магистралата 
"Марица". 
Новата програма започва със "Струма" 
През следващите дни първият проект по новата програма "Транспорт" ще е факт със сключването на договора за два 
участъка от магистрала "Струма", съобщи от своя страна регионалният министър Лиляна Павлова. Тя посочи, че през новия 
програмен период парите за пътища от ЕС ще са 1 млрд. лв., или с 1 милиард по-малко, отколкото през изтеклия. 
Необходимите инвестиции за дострояването на "Хемус", тунела под Шипка, магистралата до Калотина, дострояването на 
околовръстното на София, магистралата Велико Търново – Русе и др. са 5 млрд. лв., каза Павлова. А парите от ЕС ще стигнат 
основно за магистрала "Струма". Министърът съобщи още, че следващата година ще започнат преговори с международни 
финансови институции за финансиране на проектите. Част от парите ще дойдат от Световната банка, с която вече има 
споразумение за новата програма, наречена "Европейски транзитни коридори" (продължение на "Транзитни пътища"). Тя 
ще финансира пътя Велико Търново – Русе, София – Калотина и др. "За да не се утежнява бюджетът с държавни гаранции, 
ще променим начина за плащане на пътни такси", каза Павлова. Винетките, само че с нова по-висока цена, ще останат за 
автомобилите до 3.5 тона, а за тежкотоварния трафик ще се изгради тол-система. Тя ще заработи през 2018 г., обяви още 
Павлова. 
 
√ ЕС ще увеличи помощта си за сирийските бежанци 
Европейските лидери се договориха за засилване на контрола по външните граници на блока 
Лидерите на ЕС обещаха още 1 млрд. евро помощ за агенциите на ООН, подкрепящи сирийските бежанци в Близкия изток. 
Повече средства ще бъдат отпуснати на съседните на Сирия страни като Ливан, Йордания и Турция, където милиони 
избягали от войната потърсиха убежище. На срещата на върха в сряда беше договорено също така засилване на контрола 
по външните граници на ЕС, включително чрез повече финансиране за граничните сили за сигурност (лидерите обаче не са 
постигнали решение за създаване на нов орган за охраняване на европейските външни граници). Ще бъде оказана и помощ 
за балканските държави, които се превърнаха в основен маршрут за пътуващите на север имигранти, съобщава BBC. 
Още по-голям наплив 
Председателят на Европейския съвет Доналд Туск предупреди, че се задава още по-голяма вълна от бежанци и имигранти. 
"Трябва да коригираме политиката на отворени врати и прозорци", заяви той. По думите му целта на срещата е била "да 
се спре с публичното сочене с пръст" сред страните членки. Туск посочи, че около четири милиона сирийци са избягали в 
съседни държави, което означава "милиони потенциални бежанци, опитващи се да стигнат до Европа само от Сирия, да 
не споменаваме Ирак, Афганистан, Еритрея и други". 
Близо половин милион имигранти са пристигнали в Европа тази година. Извънредната среща в Брюксел се състоя на фона 
на дълбоко разделение относно плана за разселването на 120 хил. бежанци чрез задължителни квоти, който бе одобрен 
във вторник от министрите на вътрешните работи на ЕС. Няколко страни се обявиха против, като Словакия заяви, че ще 
оспори квотите в съда, пише Reuters. 
Въпреки това председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер описа срещата като "чудесна", състояла се в "по-
добра от очакваното атмосфера". Германия, която е предпочитана дестинация за много имигранти, като цяло също е 
доволна от проведените разговори. "Имам чувството, че искаме да разрешим този проблем заедно", заяви Меркел. 
Франция призова за международна конференция за бежанците, като президентът Франсоа Оланд коментира, че САЩ и 
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Канада също трябва да поемат своя дял от бремето. Но унгарският премиер Виктор Орбан, който иска колективни 
европейски действия за защита на гръцката граница, заяви, че е разочарован: "Европейските външни граници все още не 
са защитени." Хърватският премиер Зоран Миланович посочи, че е поискал да бъде направено максималното, за да се 
контролират морските маршрути между Гърция и Турция. 
Първа стъпка 
Първа стъпка в действията на ЕС ще бъде увеличаването на подкрепата за съседните на Сирия страни (Ливан, Турция, 
Йордания), които приютяват около 4 млн. бежанци и всеки момент могат да поемат по пътя към европейска територия. 
Поне 1 млрд. евро ще бъдат насочени към тези  държави чрез Агенцията на ООН за бежанците и Програмата на ООН за 
прехрана. Очаква се тези средства да бъдат изразходени в голяма част за гарантиране на здравеопазване и образование 
за милионите бежанци в региона. 
Освен това Европейският съвет е подкрепил създаването на т.нар. горещи точки до края на ноември - засега само в Италия 
и Гърция (каква е позицията на България - на стр. 5), където европейски служители ще документират пристигналите 
бежанци и ще ускоряват депортацията за тези, които не покриват критериите за предоставяне на закрила. В "горещите 
точки" ще се идентифицират и снемат пръстовите отпечатъци на бежанците. Мярката е предприета заради недоволството 
на държави членки в Северна Европа срещу хаоса в регистрирането на всички влизащи на територията на ЕС имигранти, 
които не кандидатстват за убежище в първата държава, в която попаднат.  
Действия в правилната посока 
"Договорените днес мерки няма да доведат до край на кризата. Но те са необходимата стъпка в правилната посока", заяви 
Туск. Меркел предупреди, че решението на проблема е далече и от това как европейските лидери се отнасят към него 
зависи как ще се оформи континентът в дългосрочен план. "Дълбоко съм убедена, че Европа се нуждае не само от 
селективно разселване на имигрантите, а от постоянен процес за справедливо преразпределение на бежанците из 
страните членки. Първата стъпка е направена, но все още сме далече от мястото, където трябва да бъдем", коментира 
Меркел. 
Друга среща е насрочена за октомври. Туск и Юнкер също така трябва да проведат разговори с турския президент Реджеп 
Тайип Ердоган. 
 
Вестник Сега 
√ Борисов поиска спешна помощ от ЕС за бежанците 
Премиерът настоява страната ни да бъде третирана като Италия и Гърция, защото също е гореща точка в кризата 
България е поискала от ЕС да бъде третирана наравно с Италия и Гърция като страна от първа линия, която посреща 
бежанския натиск. На неформалната среща на върха в Брюксел в сряда премиерът Бойко Борисов е настоял за същата 
финансова и експертна помощ, която се дава на другите две европейски държави. На сбирката бяха набелязани спешни 
решения за справяне с кризата, които ще бъдат гласувани на официална среща на евролидерите през октомври. Едно от 
тях е подсилване на външните граници на съюза и край на политиката на "отворени врати и прозорци". 
Думи на германския канцлер Ангела Меркел и бурната реакция в България вкараха Борисов в обяснителен режим. В 
началото на пресконференцията си в Брюксел Меркел каза: "Имаше дискусия за изграждането на горещи точки и стана 
дума, че в страните, които са по външната граница на Европейския съюз, именно Гърция и Италия - но и България изтъкна, 
че и тя има граница с Турция, нищо че не е в Шенген, - тези горещи точки ще бъдат направени най-късно до ноември". 
Германските медии пък цитираха Меркел, че "България е обявила готовност" да изгради "гореща точка".  
Новината веднага предизвика негативни реакции в България, тъй като досега София се е обявявала против разполагане на 
подобни центрове на нейна територия. Опозицията в парламента реагира остро. Атанас Мерджанов от БСП се възмути 
докога ще научаваме новините от Брюксел и че дори идеята да е добра, първо трябва да се обсъди с парламента. Той 
припомни, че от началото на годината левицата настоява за единна позиция по бежанския въпрос, както и за свикване на 
КСНС при президента. Съпредседателят на Патриотичния фронт Красимир Каракачанов заяви, че да се правят буферни 
зони в България е най-безумното и безотговорното нещо, което може да се направи от правителството, и заплаши с 
референдум по въпроса. Депутатите от три парламентарни комисии пък поискаха изслушване на вътрешния министър 
Румяна Бъчварова. 
Смутено от неочаквания отзвук, правителството включи на режим кризисен пиар и се опита да обясни, че има разминаване 
в разбирането на понятието "гореща точка" - за ЕС това е разпределителен център, за Борисов - метафора за бежански 
натиск. От пресцентъра на МС обясниха, че става дума за неточен превод на думите на Меркел. Оттам изпратиха превод 
не от началните думи на канцлера, а от въпрос по време на пресконференцията. На въпрос може ли България да бъде 
кандидат за "гореща точка" Меркел е заявила: "Става въпрос за горещи точки в Гърция и Италия. България обърна 
внимание на това, че също има външна граница с Турция и че също се намира под силен натиск от бежанската вълна. Ние 
бяхме отворени по темата. Ако България иска да изгради една такава "гореща точка", тогава ще получи съвсем същата 
подкрепа и съвсем същата помощ от европейските институции и агенции, каквито получиха Италия и Гърция. Но не е било 
така, че да искаме да наложим насила нещо на България, а България сама каза: "Ние имаме тук проблем. Защо не и ние?", 
и това е логично".  
Борисов също се опита да изясни какво точно е поискал на срещата на върха на ЕС. "На няколко пъти на Европейския съвет, 
тъй като фокусът беше изцяло върху Италия и Гърция, дори на шега, но то си беше истина, извадих картата на България и 
региона и им казах: малко ще говорим за географията, защото сухопътната ни граница с Турция не е по-малка от тази на 
Гърция и Турция. Това, че в момента полагаме огромни усилия, командироваме полицаи, жандармерия, армия, гранични 
войски, не значи, че желанието ни да пазим шенгенското пространство, в което не сме, не трябва да бъде отчитано от 
Европейския съвет, някак си това се приема за даденост. Зададох риторично въпроса трябва ли и в България да влязат 100 
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000, 200 000 бежанци, тогава да искам извънреден съвет и тогава да поставям въпроса България гореща точка ли е, или не 
е", заяви премиерът видимо ядосан. Според него и в момента има подобни центрове в България, например в Елхово, 
където се взимат пръстови отпечатъци, регистрират се и се настаняват бежанци. Борисов посочи, че на срещата на върха е 
показал писмото на турския премиер Ахмет Давутоглу до него, в което се казва колко много имигранти чакат в Одрин и 
Истанбул, как има няколко милиона в лагери в Турция и още близо 7 млн. потенциални бежанци в Сирия. Затова той е 
предложил като стъпки за справяне с кризата да бъдат създадени зони за сигурност в Сирия и нейни съседни държави, 
както и да има сериозен разговор със САЩ и Русия как би могъл да се реши конфликтът в Сирия. Източници на "Сега" 
разказаха, че по време на срещата в Брюксел Борисов е заявил, че ако ще се отпускат пари за справяне с бежанската вълна, 
то ще трябва да се дават на всички еднакво, защото и България е външна граница и ще пострада не по-малко от Гърция и 
Италия.  
"От всичко, което казах, на мен ми се пришива: "Борисов иска да вземе бежанци и да си направи центрове". Въпросът не 
е искам или не, но ако не се случи едно, две, три и четири, неминуемо ще последват пет и шест и те ще дойдат", каза още 
премиерът. Преди ден той предупреди, че България е заплашена от вълна от над 10 милиона мигранти, ако не бъде 
създадена зона за сигурност в Сирия, която да спре миграционния поток. 
ЕС ще създаде още "горещи точки" 
Лидерите на ЕС се споразумяха късно вечерта в сряда да съдействат на страните от "първата линия" за създаването на 
центрове за прием на мигранти ("горещи точки"). Преместването на бежанците и връщането на икономическите мигранти 
трябва да започне до ноември. 
До следващата среща на съвета през октомври трябва да има готови планове както за съдействие на страните, така и за 
финансирането с 1 млрд. евро на Върховния комисариат на ООН за бежанците, Световната програма по прехраната и други 
хуманитарни агенции. Фондът за кризата в Сирия също ще бъде увеличен, като от него ще се възползват Ливан, Йордания, 
Турция и други държави, които са приели голям брой сирийски бежанци. Държавите членки ще трябва да внесат още пари 
във фонда за Африка. Повишават се средствата за агенциите, занимаващи се с границите на съюза и с бежанците - 
Фронтекс, Европейската служба за подкрепа на бежанците и Европол. Ще бъдат подпомагани и страните от Западните 
Балкани, а конференция с тях ще се проведе на 8 октомври.  
"Хотспотът" или "горещата точка" влезе в евротерминологията с предложението на Еврокомисията от началото на годината 
за справяне с безпрецедентната мигрантска криза. "Горещите точки" всъщност са европейски центрове за прием на 
бежанци, които се разполагат в страни като Гърция и Италия например, които са външни граници на ЕС и са "на първа 
линия" на бежанския поток, отправил се към Европа. В тези центрове кандидатите за убежище се идентифицират, снемат 
им се пръстови отпечатъци и се приемат молбите им за получаване на убежище. За управлението на тези центрове помагат 
Европейската служба за подкрепа на бежанците EASO, Европейската гранична агенция Фронтекс, Европейската агенция за 
полицейско сътрудничество Европол, Европейската агенция за сътрудничество в правосъдието Евроджъст.  
Служителите в "горещите точки" трябва да отсяват реално търсещите убежище от другите имигранти. Към тези центрове 
се предвиждат и сгради за временно настаняване на имигрантите. В Италия например има 4 такива "горещи точки" на 
пристанищата в Сицилия и Лампедуза, като до края на годината ще бъдат открити още 2. Към всяка от тях има лагер за 
настаняване до 1500 души. В Пирея се изгражда "централа" на европейските "горещи точки". 
 
√ Транспортният министър настоява за по-скъпи винетки 
Управляващите все по-често говорят за увеличение на пътните такси 
Транспортният министър Ивайло Московски за пореден път се обяви за повишаване на пътните такси. Той беше 
категоричен вчера, че трябва да има корекция в цената на винетките. "Бих подкрепил изменение на стойността на 
винетките към оскъпяване, защото това е логично. Цената им не е пипана от около 10 години", категоричен беше  
Московски, използвайки за увеличението термина "корекция", познат от времето на социализма. 
"За България трябва да се въведе тол система. Тя е по-различна от винетната система. Вероятно за автомобилите до 3.5 
тона ще останат винетките с корекция към завишение и тол система за тежките автомобили, която е най-справедливият 
начин на заплащане", поясни Московски. Той отново се аргументира с факта, че "излиза 2-3 пъти по-скъпо да се превози 
транзит стока от единия до другия край на България с влак, отколкото с автомобилен транспорт", и отсече: "Това е абсурдно 
и няма такава държава в Европа". 
В момента обаче нито той, нито ресорният му колега в политиката по пътищата - регионалният министър Лиляна Павлова, 
посочват с колко ще се увеличат пътните такси, от кога и дали поскъпването ще засегне и леките коли, или търсеното 
увеличение на приходите ще идва само от товарните превози. Преди седмица Московски повдигна темата първо пред 
депутати от транспортната комисия, като изрази безпокойство, че по-евтиният автомобилен превоз на товари за сметка на 
много по-скъпия жп транспорт ще съсипе пътищата, в които се влагат милиарди, а държавата не прибира достатъчно пари, 
за да ги поддържа. В петък той повтори тезата си и пред премиера Бойко Борисов и колеги министри на форум за 
инфраструктурата, организиран от Световната банка (СБ). 
Министър Московски настоява за справедливо таксуване. Така този, който руши най-много пътищата - тежкотоварният 
трафик, ще плаща най-скъпо. Вчера министър Лиляна Павлова също застъпи тази теза и повтори, че в момента Световната 
банка прави анализ, с който ще предложи на правителството варианти за таксуване - и като срокове, и като цени, и като 
видове такси за леки и товарни коли. 
"Вече има и официално потвърждение от Световната банка, че могат да предложат малко по-различен модел за 
финансиране на пътната инфраструктура", загатна Павлова и допълни: "Целта е до края на годината да довършим новия 
модел и стратегия за промяна в заплащането и използването на пътищата". Според нея с приходите от новата система ще 
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може да се финансират важните магистрални проекти като довършването на магистрала "Хемус", за която са нужни 1.8 
млрд. лева. Така инфраструктурното строителство нямало да е за сметка на бюджета, а щяло да идва от тол такси. 
Очаква се сегашните винетки да станат електронни и да заменят стикера, който се лепи на предното стъкло. Миналата 
седмица шефът на пътната агенция Лазар Лазаров увери, че засега винетките за леките коли няма да поскъпват. Със 
сигурност обаче ще има по-високи тол такси за изминато разстояние, които ще се налагат на всички тежкотоварни 
превозни средства над 3.5 тона, минаващи през републиканските пътища. 
СРАВНЕНИЕ 
Няколко са страните в Европа, които прилагат сходни на българските годишни винетки. У нас за леките коли стикерът струва 
67 лв. В Швейцария например, където се издава само годишна винетка, цената е 40 швейцарски франка - в момента около 
72 лева. В Австрия годишна винетка се продава за 84.40 евро, в Словакия - за 50 евро. В Румъния стикерът за година струва 
28 евро, в Унгария - 143.90 евро, в Словения - 110 евро. Иначе в повечето страни от ЕС е въведено платено преминаване 
по магистралите, има и смесени системи с доплащане за определени сложни и скъпи пътни съоръжения. 
 
√ Парламентът прати на поправителен финансовото министерство за акцизите 
Предложените от кабинета промени в закона за акцизите и данъчните складове минаха трудно на първо четене в 
ресорната комисия по бюджет и финанси вчера. Депутатите останаха недоволни от мотивите за предлаганите промени и 
законопроектът вероятно ще претърпи сериозни промени между първо и второ четене. 
Както "Сега" писа, правителството предлага драстичен скок на акциза върху горивата, ползвани за отопление, и 
изравняването му с налога за моторните горива. Аргументът на кабинета е, че в момента тези горива не се ползват по 
предназначение и в бюджета не постъпват дължимите акцизи. В мотивите към проекта няма оценка как ще се отрази 
скокът върху потребителите и как се разпределя увеличението спрямо различните горива. "От данните, които успяхме да 
получим от митниците, само при газьола 40% от потреблението се държи от държавни и общински институции, 40% са 
стопанските потребители, 11-12% са гражданите и хотелите и останалото потребление е в строителството. Дори да 
компенсираме държавата и общините, ефектът за останалите е налице", коментира шефът на бюджетната комисия Менда 
Стоянова. Тя настоя за по-подробни анализи. 
Критики предизвика и преработването на календара за повишаването на акциза за цигарите до 2018 г. Новият вариант ще 
вдигне цените на цигарите над 5.35 лв. за кутия и се критикува като лобистки, в интерес на определени български 
производители. 
 
Списание Мениджър 
√ Обмислят въвеждане на "втори шанс" за задлъжнели предприятия 
Въвеждане на процедура за стабилизация или т.нар. „втори шанс“ за търговски дружества, които изпитват затруднения 
при погасяването на изискуеми задължения обсъди на редовно си заседание Националният икономически съвет (НИС), 
под председателството на министъра на икономиката Божидар Лукарски. 
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Търговския закон, който бе разгледан на заседанието на Съвета, 
предвижда въвеждането на механизъм, който да регламентира доброволното уреждане на отношенията между длъжник 
и кредитор преди стартиране на производство по несъстоятелност. 
Предоставянето на „втори шанс“ е един от приоритетите, които министър Лукарски заложи в работата на повереното му 
ведомство и една от стъпките към разрешаване на една от най-сериозните пречки за постигането на стабилен 
икономически растеж – вътрешната задлъжнялост. Предложението за въвеждане на процедурата по стабилизация е в 
отговор и на отправени препоръки на ЕК. 
Основни моменти в предложения проект, които бяха обсъдени на заседанието засягат посредничеството при 
доброволното разрешаване на споровете между кредитор и длъжник, както и ролята и последиците от дадено 
споразумение за отделните групи кредитори. Представители на работодателските организации посочиха, че е необходимо 
да бъде взета под особено внимание и спецификата на каскадната задлъжнялост, при която затрудненията на дадено 
предприятие се репликират върху неговите доставчици. Работата по предложения за обсъждане проект продължава. 
В дневния ред на заседанието на Съвета беше включено още разглеждане на проект на Националната стратегия за 
интелектуална собственост, както и на предложения за промени в законодателството, регламентиращо издаването на 
„Синя карта“. Обсъжданията по двете точки ще продължат на следващото редовно заседание на Съвета. 
 
Investor.bg 
√ Брутният външен дълг на България намалява с 2,5 млрд. евро за година  
Дългосрочните задължения на страната ни са 27,9 млрд. евро, а краткосрочните надхвърлят 8 млрд. евро 
Брутният външен дълг на България към края на юли достига 35,9 млрд. евро, което представлява намаление от 8,7%, или 
3,4 млрд. евро, спрямо края на 2014 година. Спрямо юли 2014 година също има намаление – от 6,6%, което представлява 
понижение от малко над 2,5 млрд. евро. Това показва статистиката на Българската народна банка (БНБ). 
Извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг в периода януари - юли са 5,81 млрд. евро при 3,43 
млрд. евро за същия период на миналата година. 
Нетният външен дълг в края на юли е 8,98 млрд. евро, като намалява с 4,77 млрд. евро спрямо края на 2014 година. 
Понижението се дължи както на намалението на брутния външен дълг, така и на нарастването на брутните външни активи 
(с 1,35млрд. евро). 
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Към края на юли спрямо края на 2014 година дългосрочните задължения на страната намаляват с 1,46 млрд. евро до 27,9 
млрд. евро. За година понижението е от 4,9 на сто, или 1,44 млрд. евро. Краткосрочните задължения са 8 млрд. евро и 
намаляват както от началото на годината (с 1,95 млрд. евро), така и на годишна база (с 1 млрд. евро). 
Данните на БНБ за брутния външен дълг в сектор "Държавно управление" също показват намаление от началото на 
годината до края на юли – с 14,3 млн. евро до малко над 6 млрд. евро. Спрямо края на юли 2014 година обаче има ръст на 
задълженията от почти 1,3 млрд. евро. 
Външните задължения в сектор „Банки“ са 4,2 млрд. евро. Те се понижават с 1,24 млрд. евро спрямо края на 2014 година 
и с 1,41 млрд. евро спрямо миналия юли. 
Към края на юли външните задължения в „Други сектори“ са 12,1 млрд. евро. Те нарастват със 121 млн. евро от началото 
на тази година. Изчисленията на централната ни банка показват, че на годишна база външните задължения в тези сектори 
се увеличават със 120 млн. евро. 
В края на юли вътрешнофирменото кредитиране е 13,5 млрд. евро, но данните подлежат на ревизия, защото са с 
тримесечна отчетност. От началото на годината кредитираното се свива с 2,28 млрд. евро и с 2,55 млрд. евро спрямо юли 
2014 година. 
През януари – юли 2015 година получените кредити и депозити от нерезиденти са малко над 4 млрд. евро при 4,57 млрд. 
евро  в периода януари – юли 2014 година.  
 
√ Т. Дончев: Политическата кройка на ЕС не позволява бързи реакции при кризи  
Изпълняваме своите задължения към бежанците, категоричен беше вицепремиерът 
Европейският съюз (ЕС) е сред най-големите икономики в света и трябва да има по-активна позиция, а не да чака САЩ и 
Русия да се разберат по казуса със Сирия, смята вицепремиерът Томислав Дончев. Пред БНР той посочи, че общността 
„като политическа кройка” е правена в други времена – по-спокойни и мирни от външнополитическа и икономическа 
гледна точка. 
В редица кризисни ситуации политическата кройка на ЕС не предполага взимането на бързи и решителни действия, 
колкото се налага. Освен по отношение на бежанската вълна, забавяне от почти година има и по отношение на дълговата 
криза в Гърция, смята още вицепремиерът. 
Тези кризи поставят въпроса „колко Европа ни е нужна”, каза още Дончев. Според него решението е „повече Европа”, от 
което биха имали полза всички държави членки на общността. 
И през България има бежански поток, макар и не в мащабите на съседните Гърция и Турция, коментира още той и поясни, 
че задължението на страната ни е да спазва определени процедури, сред които и да регистрира пристигащите в страната 
чужденци, за което са необходими „институции и разходи”. 
ЕС удвои средствата от бюджета за справяне с бежанската криза в Европа 
„В този смисъл точки в България съществуват и към момента, доколкото ние имаме центрове за регистрация и за временно 
настаняване”, посочи Дончев. Според него в четвъртък е била създадена „обществена сензация” относно ангажименти, 
които България изпълнява и към момента. 
Припомняме, че в своята пресконференция след края на Европейския съвет канцлерът на Германия Ангела Меркел посочи 
България като една от страните с външни граници на общността и в която могат да бъдат изградени т.нар. „горещи” точки. 
По-късно премиерът Бойко Борисов уточни, че България не е искала да поема подобни ангажименти. 
Пред националното радио днес вицепремиерът повтори позицията на София, че ЕС се бори с последиците от проблемите 
в Близкия изток. Според него средствата, които се отделят в момента от Европа, трябва да бъдат насочени към изграждане 
на лагери в близост до конфликта, защото бежанската вълна в момента създава криза в Европа по подобие на казуса с 
гръцките дългове. 
 


