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√ Демографската криза се задълбочава
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/04/18/2044552_demografskata_kriza_se_zadulbochava/
Демографската криза в България се задълбочава - населението продължава да намалява и застарява, като все по-малко
млади хора навлизат в трудоспособна възраст и заместват излизащите от пазара на труда. Селата се обезлюдяват и за
първи път в демографската история на страната населението в тях спада под 2 млн. Това са едни от основните изводи от
данните на Националния статистически институт за населението на България през 2012 г.

Ниска раждаемост
През миналата година населението е намаляло с малко над 45 хил. до 7.282 млн. (или 0.6%). Това се дължи основно на
отрицателния естествен прираст и по-малко на емиграцията. Раждаемостта обаче спада за трета поредна година, за да
достигне 69 121 живородени деца през 2012 г.
Ако негативната тенденция се запази, а засега няма индикатори нещо да я промени през тази или следващата година,
показателят ще стигне най-ниската си стойност, откакто се води статистиката. На този фон минималното намаляване на
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детската смъртност не е много успокояващо, още повече че в Европейския съюз единствено Румъния е с по-лош
показател от българския.
Увеличават се и извънбрачните деца, като относителният им дял продължава да нараства с бързи темпове - през 1992 г.
те са били 18.5%, през 2001 г. - 42 на сто, а през миналата година - 57.4 процента. Така България се нарежда на трето
място в ЕС по този показател. Високата извънбрачна раждаемост е резултат от значителното нарастване на броя на
фактическите съжителства сред младите хора, което е и една от причините да намаляват и сключените бракове.
Повече пенсионери и по-малко работещи
И през миналата година се задържа високо нивото на общата смъртност, като починалите са 109 хил. души, което е с
един процентен пункт повече спрямо предходната година, а по този показател сме на първо място в ЕС.
Всичко това води до задълбочаване на процеса на застаряване на населението, като към края на 2012 г. лицата на 65 и
повече навършени години са се увеличили с 0.4% до 1.395 млн. (или 19.2% от цялото население), а децата до 15 години
са 990 хил. (или 13.6% от общия брой). В същото време въпреки увеличаващата се възрастова граница за пенсиониране
трудоспособното население намаля с 0.4% спрямо предходната година, до 4.5 млн. души.
Остаряването на населението води съвсем естествено и до повишаване на неговата средна възраст, която от 40.4 години
през 2001 г. нараства на 41.2 през 2005 г. и достига 42.8 в края на миналата година. Положителното е, че се увеличава
средната продължителност на живота. Тя достига 74 години, което означава, че за последните десет години е нараснала
с 2.1 години. Въпреки това и по този показател оставаме в последната тройка в ЕС заедно с Литва и Латвия.
През миналата година за пръв път селското население е под 2 млн. души, а една трета от хората живеят в седемте найголеми града - София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен.
Вестник Класа
√ Безработицата в България спъва икономическия растеж
http://www.klassa.bg/news/Read/article/229329_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%
B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B2+%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D1%
81%D0%BF%D1%8A%D0%B2%D0%B0+%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81
%D0%BA%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B6
Безработицата застрашава икономическия растеж, а животът у нас продължава да поскъпва, сочат данните на
последното изследване на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ.
Европейската комисия публикува резултатите от анализи в 13 държави членки, в които има признаци на
макроикономически дисбаланси. За България от Комисията препоръчват „всеобхватен пакет от мерки за справяне със
сериозната структурна безработица, която застрашава икономическия растеж".
Анализът на някои от основните макроикономически показатели за 2013 г. показва забавяне на предвидения темп на
икономически растеж. Той е ревизиран в прогнозата на служебното правителство от 1,9 на 1 % от БВП. Това е в резултат
на влошената външна и вътрешна икономическа среда.
Вестник Труд
√ Пенсионерите разочаровани от увеличението на пенсиите
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1929674
Над половин милион пенсионери след 1 април се чудят защо не са получили процента увеличение, което държавата
обеща. Повечето са хора, чийто реален размер на пенсията е под минималния, информира Би Ти Ви.
Близо 40 хиляди пенсионери са дошли в НОИ, за да поискат разпореждане за новия си размер на пенсията. 58 от тях са
подали жалба, защото не са доволни от увеличението, което са получили.
От НОИ обясняват, че повод за недоволство няма. Заради твърде малко трудов стаж действителната пенсия за
инвалидност поради общо заболяване на жена е 38 лева. Държавата обаче ѝ изплаща 123, тъй като има минимална
сума, под която не може да се пада. Осъвременяването на пенсията ѝ се смята на база 38 лева, а не на 123.
„Осъвременяване се извършва на размера, какъвто е той действително, и чак когато е под този минимален, се
приравнява на него", обясни Елина Чалъкова от НОИ.
Правилото не е измислено сега - прилага се повече от 10 години. Но не и в случаите, в които става дума за социалните
пенсии за инвалидност например. А хората, които ги получават, също недоволстват.
От 1 април Валентин, който е със 75% неработспособност, не получава очакваното увеличение и са му превели 121 лева.
„На мен ще ми стигат и 200 лева да живея", заяви Валентин Колев. Пенсиите като на Валентин са процент от социалната
пенсия за старост, която от 1 април е 110 лева. И не се увеличават допълнително с процентите, гласувани от
правителството.
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