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√ Работодателски организации: Единственият изход е програмното правителство 
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/rabotodatelski-organizacii-edinstveniiat-izhod-e-programnoto-
pravitelstvo,150941/?page=2 
Божидар Данев, изпълнителен председател на БСК : Единственият изход за партиите е съставянето на програмно 
правителство 
Новият парламент трябва да коригира начина на своята работа. За всеки закон, който приема, трябва предварително да 
се прави оценка на неговото въздействие. Като казвам оценка имам предвид оценка върху икономическата и 
социалната среда в България. Що се касае до предишното правителство, аз не видях нито веднъж да се прави подобна 
оценка. Предишното Народно събрание беше в постоянно прескачане на закона. 
Това доведе до влошаване на бизнес климата в страната ни, както и на инвестиционната среда. 
През миналата година се наблюдаваше рязък спад на приходите в бюджета. Същевременно с 47% нараснаха приходите 
в бюджетите на общините, заради таксите, които събират. Кметовете трябва да работят повече, за да изградят по-добра 
инвестиционна среда. Инвеститорите обичат спокоен и балансиран инвестиционен климат, а това трябва да им се 
предостави. 
Нужно е новият парламент да спазва законовите разпоредби, приети от предишни правителства. 
По повод програмното правителство, предложено от БСП, това би било единственият шанс на 4-те партии, които влизат 
в парламента. Днес стана ясно, че политическият елит на страната ни абдикира и се отказа от отговорност. Обществото 
не повярва на политическия елит, а той същевременно показа страх от носенето на отговорност и абдикира. Сега, с оглед 
на това, наистина единственият избор пред политическите сили е да съставят програмно правителство. 
Васил Велев, председател на АИКБ: Партиите трябва да се обединят в името на нацията 
Според АИКБ има нужда от една по-широка основа, върху която да се градят бъдещите управленчески политики. 
Еднакво вредни са както невъзможността за промени в законите, заради липса на мнозинство, така и прекомерно 
честата им промяна, без оценка за въздействие. Ние апелираме подобна оценка на въздействието да бъде съставяна 
всеки пътпреди да се приема даден закон, защото промените често засягат конкретни кръгове или бизнеса или пък 
вредят на инвестиционната среда. 
Също така ние апелираме партиите в парламента да постигнат съгласие и да намерят пресечена точка, в която да 
обединят програмите и приоритетите в управлението си. 
Като поставим програмите на 4-те партии, които влизат в парламента, можем на намерим сходства. Едно правителство 
подкрепено от възможно много депутати в парламента е нужно на страната. Не е задължително да го наричаме 
програмно правителство, важно е то да може да реши важните задачи за България. 
Ако има разум и отговорност пред нацията, партиите ще направят компромис. Народът не е упълномощил нито една 
партия да изпълни програмата си – ето защо решението е да се създаде правителство на пресечените точки и взаимния 
консенсус. 
По повод бъдещите икономически политики, нужно е да се съставят мерки за създаване на условия за възвращаемост на 
инвестициите в страната. Трябва да се търсят  начини за откриване на нови работни места. 
Важно е да се търси начин за повишаване на доходите. Всички знаем обаче, че това не става с решение на Министерския 
съвет, а ще дойде от стабилен ръст на икономиката. Чуждите инвестиции в България са сведени до нула - в сравнение с  
период отпреди 5 години те са намалели 5 пъти. 
А не на последно място – новото правителство бързо трябва да започне работа по изграждането на новия програмен 
период. Европейската комисия (ЕК) няма да ни чака да водим и да правим преговори – сега е времето в което се 
разпределят средствата за следващите няколко години, които ще обхванат поне 2 правителствени мандата. 
 
Вестник Труд 
 
√ Бизнесът очаква програмен кабинет 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1984894 
Програмно правителство е предпочитаният вариант за бъдещото управление на страната от страна на бизнеса и 
синдикатите, показа проучване на “Труд”. 
Вместо доскорошната практика на бързи тактически ходове и познатия от казармата принцип, че “всяко решение е 
предпоследно”, бизнесът иска предвидимост, намаляване на административната тежест, по-добро планиране на 
икономическото развитие и сериозни реформи. А това може да стане само с кабинет, който няма обвързаност с 
определена политическа сила и разчита на професионализъм, прагматизъм и спазване на закона. 

http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/rabotodatelski-organizacii-edinstveniiat-izhod-e-programnoto-pravitelstvo,150941/?page=2
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/rabotodatelski-organizacii-edinstveniiat-izhod-e-programnoto-pravitelstvo,150941/?page=2
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“Каквото и да е новото правителство, то не трябва да губи време и политическа сила в безсмислени идеологически 
проблеми”, заяви Георги Ангелов, старши икономист в институт “Отворено общество” на конференцията “Шумът на 
парите”, организирана от финансовия сайт profit.bg. В данъчната система няма какво да се реформира, освен да се 
развали, смята Ангелов, смятан за основния “виновник” за въвеждането на плоския данък у нас. 
Според него рисковете пред икономиката са два - да не бъде съставено правителство или, ако бъде съставено, то да се 
занимава с идеологически проблеми.  
“Например, в дискусията дали да има плосък или прогресивен данък все някой ще спечели, но през това време може да 
има много по-големи загуби от нерешаването на сериозните проблеми”, смята той. 
А те не са никак малко. Безработицата през последните години се увеличава, като това повдига сериозни въпроси и пред 
стабилността на осигурителната система и осигуряването на пенсии, които могат да дадат приличен стандарт на живот. 
Общата заетост за хората на възраст между 16 и 64 години в България е 59% при средно 65% в ЕС, казва Лъчезар 
Богданов, управляващ съдружник в “Индъстри уоч”.  
Има сериозни предизвикателства и пред образованието. 
“Искаме да развиваме високотехнологична капиталоемка индустрия с използването на висококвалифициран персонал, а 
в същото време на пазара на труда преобладават хората без образование”, дава пример Георги Ангелов. 
Евгений Иванов, изп. директор на КРИБ: Бързи реформи в образованието и администрацията 
Очакваме новото правителство да не бъде коалиция между политически сили, а да има партийна подкрепа за 
изпълнение на определена програма, която да включва приоритетите за бизнеса. Ще настояваме за бърз старт на 
реформите в образованието, здравеопазването, държавната администрация, които предишният кабинет така и не 
започна. 
Нужни са и мерки за подобряване на бизнес климата. Като неразделна част от него разглеждаме правосъдието и 
вътрешния ред. Трябва да престанем с подслушването на фирми, бизнесмени и натиск през полицията и НАП. Ще 
поискаме да се подобри работата с европейските фондове, тъй като те ще продължават да бъдат основен ресурс, който 
ще захранва икономиката. Ако имаме нормална, предсказуема бизнес среда, в която държавата да бъде арбитър за 
спазването на правилата, ние ще свършим нашата част от работата и ще осигурим работните места.  
Готови сме да дадем кредит на доверие на кабинета минимум за първите 100 дни. Наличието на диалогичност от 
правителството ще покаже степента на готовност да бъдат извършени реформите, за които настояваме.  
Божидар Данев, БСК: Приходите в бюджета трябва да се повишат 
Основна задача на новия кабинет ще е да вземе мерки за рязко подобряване на приходите, особено при събирането на 
акцизи и ДДС. Необходимо е рязко намаляване на регулативните режими за бизнеса. Парламентът не трябва да 
одобрява нито един акт, без да има оценка на въздействието му. 
Трябва да се приеме дългосрочна целева политика в областта на енергетиката и битката с монополите и картелите. 
Необходим е иновативен подход при създаването на качествени и устойчиви работни места за нискоквалифицирани 
кадри. Това ще намали разходите за социални помощи и ще ограничи битовата престъпност.  
Въвеждането на електронното правителство ще намали корупцията, ще улесни бизнеса в кореспондирането с 
администрацията.  
В предизборната кампания обществото беше лишено от дискусия какво ще правят спечелилите изборите. Смятам, че 
този разговор ще се състои, когато програмата на новото правителство бъде поставена на широко обсъждане. 
Изборите показаха, че обществото не повярва на политическия елит, а той показа страх от носенето на отговорност и 
абдикира. С оглед на това единственият избор пред политическите сили е да съставят програмно правителство. 
Васил Велев, АИКБ: Край на поръчковото законодателство  
Политиката на правителството трябва да е насочена към подобряване на условията за бизнес. Това може да се случи 
чрез ограничаване на корупцията, по-добро регулиране на монополите, намаляване на административната тежест, 
въвеждане на електронно правителство и премахване на порочните практики на поръчково законодателство. 
Апелираме промените в законите да се правят след оценка на въздействието им, защото често вредят на 
инвестиционната среда. 
Едно правителство, подкрепено от възможно най-много депутати в парламента, е нужно на страната. Не е задължително 
да го наричаме програмно. 
Трябва да се търси начин за повишаване на доходите чрез стабилен ръст на икономиката, а не с решение на 
Министерския съвет. 
Пламен Димитров, президент на КНСБ: Необлагаем минимум за доходите от юли 
Не съм голям оптимист за средата след изборите. Едно от възможните решения е да се създаде програмно или 
експертно правителство, което да постави ключови приоритети в икономиката и социалната област и да не допусне да 
се стигне до драматични развития. 
Незабавно трябва да се направи ревизия и може би актуализация на приходната и разходната част на бюджета за 2013 г. 
Приходите могат да се повишат при по-сериозна битка със сивата икономика. Възможно е още от средата на настоящата 
година да се въведе необлагаем минимум, което ще увеличи разполагаемия доход на хората. И БСП, и ДПС, и “Атака” 
заявиха готовност да говорят за подобна промяна на плоския данък върху доходите. Смятам, че по този въпрос може да 
се намери широк консенсус. 
Васил Александров, изп. директор на "Агрополихим": Нуждаем се първо от стабилна среда 
Първото ми очакване е, че след тези избори няма да има ново правителство. Избраните партии са като орел, рак и щука - 
техните предизборни платформи са коренно различни и трудно биха се разбрали. 
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Най-доброто решение е България да остане със служебно правителство поне още няколко месеца. Трябва да спадне 
натрупаният екстремизъм в средата, така че за бизнеса да има стабилна среда. Служебният кабинет в момента работи 
добре - не създава допълнително напрежение в бизнеса. 
Смятам, че изборът за финансов министър на Калин Христов е много добър - той е професионалист, може да се разчита 
на преценката му и е запознат със средата много по-добре, отколкото Дянков беше. 
Голямата грешка на досегашните правителства спрямо индустрията беше, че всеки провал в икономиката се маскираше 
като политическо решение. Това трябва да спре.  
Наясно съм, че заложените предизборни платформи на всички партии в голямата си част са абсурдни и неосъществими. 
Истината е, че икономиката е зле, не излизаме от кризата, въпреки че се говори за това от 2008 г. насам. 
Левон Хампарцумян, главен изп. директор на УниКредит Булбанк: Важното е котката да лови мишки 
Очакванията си към новото правителство шефът на УниКредит Булбанк Левон Хампарцумян обобщи с изказването на 
големия китайски реформатор Дън Сяопин, че не е важно дали котката е черна или бяла, а дали лови мишки. 
“В икономиката в последните 15 години не се направиха редица реформи, които са належащи”, посочи Хампарцумян. 
Според него причината за това е, че политическата цена на тези действия е много висока и затова политиците ги 
избягват. А именно реформирането на ключови сектори като сигурност, здравеопазване, образование е ключово за 
растежа. “Може да звучи наивно, но наистина е необходим национален консенсус за необходимите основни реформи и 
секторите, в които трябва да се случат те”, смята банкерът. 
Хампарцумян заяви, че не може да отговори на въпроса кой е по-добрият изход от сложната политическа ситуация след 
изборите - съставяне на програмно правителство между партии, чиито идеологии в голяма степен се разминават, или 
нови избори. Банкерът смята, че професионалните политици трябва да отговорят на този въпрос. “В неделя на изборите 
те ни питаха, ние им отговорихме и оттук нататък те трябва да решат, защото те имат политическите инструменти за 
това.” 
Николай Василев, "Експат Капитал": Да пази борда и демокрацията 
Твърде рано е да говорим за очакванията към бъдещото правителство. Не знаем дали то ще следва леви или десни 
политики и какъв ще е форматът му. Все пак има универсални съвети, които са валидни и за двата варианта. 
Най-важното, което следващото правителство трябва да направи, е да заздрави институциите в страната и да утвърди 
демократичните ценности. Абсурдно е, че стигнахме дотам да говорим за такива задачи, но... 
Второто е, на всяка цена да запазят валутния борд и макроикономическата стабилност. Просто всички други варианти 
водят надолу, и то стремглаво надолу. Трябва да се направи възможното страната да тръгне малко напред, а не назад. 
Но заплахата да продължим да затъваме е много висока.  
Христо Цветанов, агропроизводител: Най-важна е европрограмата за земеделие  
Независимо кое е новото правителство, очакваме да побърза с изработването на новата Програма за развитие на 
селските райони до 2020 г., по която земеделците ще усвояват европари. 
Надеждите са ни изравняването на европейските субсидии за площ, давани у нас и в Стара Европа, да се случи по-рано 
от 2016 г., а страната ни да прилага всички позволени от ЕК схеми за субсидиране от националния бюджет. 
Бизнесът очаква държавата да се включи в схема за застраховане на доходите на земеделците, каквато от десетилетия 
се прилага в САЩ. 
Очакванията са следващото правителство да започне възстановяване на поливното земеделие в страната, включително 
и с европари. Фермерите очакват и адекватни мерки за реално уедряване на нивите. 
 
Вестник Сега 
 
√ Бизнесът притеснен от избора между "еднакво ужасни" коалиции 
http://www.segabg.com/article.php?id=648808 
Резултатите от изборите предизвикаха у бизнеса, синдикатите и независимите анализатори тревога и противоречиви 
очаквания. Едни са песимисти, други виждат полза от неизбежното коалиране, защото то ще е удобно извинение за 
отказ от някои безумни и вредни популистки идеи от партийните им програми.  
"Бизнесът изпитва много силни притеснения, защото сме свидетели на голяма политическа стагнация, която ще се 
прехвърли върху икономиката", заяви изпълнителният председател на Българската стопанска камара (БСК) Божидар 
Данев пред mediapool. По думите му и двата основни варианта за правителство - на ГЕРБ с "Атака" или на БСП с ДПС, са 
"еднакво ужасни" за бизнеса, тъй като не дават гаранции, че ще прилагат законността. Според Данев партиите, влезли в 
парламента, не са показали как смятат да решават проблемите - откъде ще дойдат инвестициите и новите работни 
места, какви реформи са необходими. 
Според шефа на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов най-важните задачи на бъдещото 
правителство са да възстанови тристранния диалог, да наблегне на бързото навлизане на електронните услуги и да 
осигури максимално усвояване на еврофондовете.  
Васил Велев, който ръководи Асоциацията на индустриалния капитал, смята, че новият кабинет трябва бързо да 
довърши подготовката за новия програмен период - 2014-2020 г., защото "ЕК няма да ни чака да водим преговори, сега е 
времето, в което се разпределят средствата за следващите няколко години, които ще обхванат поне 2 мандата". Други 
основни стъпки според него са да се предприемат мерки за подобряване на бизнес климата и насърчаване на 
инвестициите. Това ще доведе до нови работни места и по-високи заплати". 
Според икономиста Георги Ангелов приоритет №1 е пазарът на труда, който е слабото място на българската икономика. 
"Фокусът, който беше през последните години - да търсим само високотехнологични инвеститори, защото е голяма 

http://www.segabg.com/article.php?id=648808
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мода, трябва да се измести и да търсим инвеститори, които създават работни места и за по-нискоквалифицирани и 
масови производства, където ние имаме много безработни", заяви експертът. 
Петър Ганев от Института за пазарна икономика също смята, че следващото правителство трябва да търси начини да 
насърчава създаването на нови работни места при ограничени ресурси. Според него именно "коалирането" ще е 
спасението от неспазването гръмките обещания. "Едва ли данъците ще са приоритет дори на БСП, в чиято програма бяха 
силно застъпени. Не очаквам и голяма промяна в премахването на административните пречки за бизнеса", добави 
Ганев. 
"Каквото и да е правителството, то първо трябва да се хване с доходите, в това число да подготви актуализация на 
бюджета, ако се наложи да се увеличават разходите", коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров. Според 
президента на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев е трудно да се коментира неродено правителство. 
Богомил Николов, председател на Асоциация "Активни потребители", заяви, че очакванията към новото правителство са 
насочени най-вече към сектор "Енергетика". Той смята, че на първо място енергийният пазар се нуждае от 
либерализация и конкуренция. Специално внимание е нужно да се отдели на банките и на хранителния сектор. Според 
Николов две важни комисии - за защита на конкуренцията и за защита на потребителите, трябва да се обединят. 
ОБЩИНИТЕ 
"Най-важното е да бъде правителство, чуващо хората и осъзнаващо, че има нужда от развитие на общините в България", 
коментира шефката на Националното сдружение на общините в Република България. Основните искания на 
сдружението са свързани с усвояването на парите от Европа. Според Чавдарова новата власт не бива да предоставя 
ресурси на отделни общини без ясни критерии. Сред съветите към новите депутати е и да не се използват областните 
управители и контролните институции за политическо въздействие или за натиск върху общините. 
 
blitz.bg 
√ Васил Велев: Банките са пълни с пари, но никой не иска кредити 
http://www.blitz.bg/news/article/199627 
Проблем номер едно е състоянието на икономиката, бизнес средата и инвестиционната активност, каза в 
студиото на БНТ Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал. Банките са пълин с пари, но хората не 
искат да взимат кредити, защото икономиката не работи.Според него, хората предпочитат да държат средствата, 
с които разполагат на влог, вместо да ги накарат да работят и да произвеждат. Трябва да се търси бързо решение за 
правителството, но забавяне от месец или два, ако нямаме стабилна власт, ще се отрази негативно на бизнеса. 
Една програма на една партия няма да се изпълнява, това при състава на парламента е невъзможно, каза още Велев. 
Според него, това означава, че трябва да се правят допустими компромиси и икономическите решения да се взимат 
само с мнозинство от поне половината от депутатите.  
Бизнесът иска стабилност, за да работи и да създава работни места, смята Велев. Той напомни, че предстои и 
приемането на европейски бюджет, където страната ни се надява да получи около 15 милиарда евро. 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Капитал daily 
 
√ България е с дефлация втори пореден месец 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/05/14/2060452_bulgariia_e_s_deflaciia_vtori_poreden_mesec/ 
Втори пореден месец на дефлация отчете през април Националният статистически институт. През миналия месец 
потребителските цени са се понижили с 0.4% в сравнение с март, а месец по-рано спадът беше 0.5 на сто. В сравнение с 
миналия април инфлацията сега е 2%, което е четвърти пореден месец на понижение на показателя. 
Какво поевтинява 
Разбивка по отделни стокови групи показва, че цените спадат при онези продукти и услуги, които формират основната 
част от потребителската кошница. Така например храните поевтиняват с 0.6% в сравнение с март, алкохолът и цигарите 
остават на равнището си от предходния месец, а наемите и разходите за комунални услуги се понижават с 0.9 на сто. 
Най-сериозно – с 4%, се понижават цените в категория "Развлечения и култура", която включва билетите за кино, театър 
и др. Най-сериозно поскъпват обувките и дрехите – с 5.5%, като повишение на цените има и при домакинското 
обзавеждане и техника – с 0.3 на сто.  
Какво предвещава дефлацията 
Спадът на потребителските цени на пръв поглед изглежда като нещо положително, защото означава, че разходите на 
домакинствата за издръжка се понижават и евентуално могат да увеличат спестяванията си. Дефлация през първите два 
месеца на пролетта обаче не е типично за България явление и може да е индикатор за настъпването на негативни 
процеси за българската икономика. 
Причината за това опасение е, че ако понижението на цените не е в резултат на повишена производителност или 
поевтиняване на енергийните суровини, то причината са спаднало търсене и маржове на компаниите, а това води до 
ръст на безработицата. 
Обикновено в България има дефлация през май и юни, когато започнат да се реализират хранителните продукти и 
зърнените култури от новата реколта. Понижения на потребителските цени през април и март пък имаше през 2009 г., 
когато икономиката официално влезе и в рецесия. 

http://www.blitz.bg/news/article/199627
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/05/14/2060452_bulgariia_e_s_deflaciia_vtori_poreden_mesec/
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Забавен растеж на икономиката 
До момента има два косвени индикатора, които показват, че може да има свиване на вътрешното търсене - 
понижението на вноса за март и спадът на продажбите на дребно. Тези два показателя бяха обявени от НСИ миналата 
седмица и резултатите накараха анализаторите да изразят тревога за икономическия растеж. Основното мнение е, че 
бавният икономически растеж се дължи не толкова на външни фактори, колкото на вътрешни проблеми като 
несигурната икономическа среда, политическата криза и влошения бизнес климат. Косвено доказателство за това е 
фактът, че българският износ продължава да расте с двуцифрени темпове, което означава, че външната среда е по-
благоприятна. 
За момента обаче най-големият спад е при вноса на инвестиционни стоки и оборудване - с 26% на годишна база, което 
означава, че фирмите отлагат влагането на средства в нови мощности за по-късно. За потреблението на домакинствата 
пък все още се смята, че ще отбележи растеж през тази година, но според Европейската комисия запазване на 
икономическата несигурност ще накара и семействата да свият своите покупки, притеснени от неясното бъдеще за 
работните си места и своите доходи. 
Обобщена картина за състоянието на икономиката през първото тримесечие на годината НСИ ще представи на 15 май в 
сряда, когато ще оповести експресните си оценки за брутния вътрешен продукт. Според повечето експерти, запитани от 
"Капитал Daily" в последните няколко седмици, растежът ще е между 0.3% и 0.5%. 
 
√ Кризата продължи да топи доверието на европейците в ЕС 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2013/05/14/2060812_krizata_produlji_da_topi_doverieto_na_evropeicite_v
_es/ 
Дълговата криза е разрушила вярата на европейските граждани в Европейския съюз и е засилила разногласията между 
страните по ключови въпроси, въпреки че подкрепата за еврото остава стабилна, сочи проучване на американския 
изследователски център Pew Research. Анкетата, проведена между 2 и 27 март, е сред 7600 души от осем държави 
членки. 
"Проточилата се икономическа криза създаде центробежни сили, които... разделят французите от германците и 
германците от всички останали", обобщават авторите. Според допитването одобрението за ЕС е спаднало с 15% през 
изминалата година – от 60% през 2012 г. до 45% в момента. 
Изследователите стигат до заключението, че никоя от страните не става по-обезнадеждена и разочарована толкова 
бързо, колкото Франция. Налага се изводът, че френското обществено мнение е в остро противоречие с германското и 
се доближава повече до това в Италия, Гърция и Испания. 
"Днес французите имат по-малко вяра в ЕС като институция, отколкото италианците или испанците. И французите, както 
техните южноевропейски партньори, са загубили доверие в лидера, който са избрали", се посочва в доклада. 
Германия – отличникът от друга планета 
Въпреки че Берлин и особено канцлерът Ангела Меркел често са представяни в отрицателна светлина в страните, 
получили европейска спасителна помощ, анкетираните са изразили положително мнение за Германия, оценявайки я 
като държавата, заслужаваща най-много доверие (изключение за пореден път са гърците). Меркел остава най-
популярният лидер на страна в Европа, като 74% от интервюираните са казали, че тя върши добра работа в кризата. 
Интересно е да се отбележи, че според проучването хората в много южноевропейски страни смятат, че икономическата 
ситуация се влошава, докато анкетираните в Германия са на мнение, че обстановката се подобрява. Три четвърти от 
германците описват икономическите условия като добри в сравнение с 63% през 2007 г., докато в Испания едва 4% 
споделят същото мнение за разлика от 65% преди шест години. Спадът за периода на кризата е сходен във 
Великобритания. 
Кризата като основна грижа на европейците 
Повечето европейци са дълбоко загрижени за състоянието на икономиките си и всички освен гърците са на мнение, че 
по-добрата стратегия за излизане от кризата е затягане на коланите. Единствено южните ни съседи смятат, че 
увеличаването на харченето е за предпочитане пред продължаване на икономиите. 
"Като цяло анкетата от 2013 г. показва по-явно от всякога различията между възгледите на германците и на останалите 
европейци", коментират от Pew Research. 
Като се имат предвид цитираните по-горе резултати, не е изненадващ малкият процент европейци, склонни да отстъпят 
повече правомощия на Брюксел в решаването на икономическата криза. Само в Германия (51%) и в Италия (49%) 
подобна централизация се радва на известна подкрепа. 
Може би единствените добри новини от проучването са свързани с еврото. Резултатите показват, че общата валута 
остава популярна, като над 60% от анкетираните искат тя да се запази, а подкрепата за нея расте в Италия и Испания. 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2013/05/14/2060812_krizata_produlji_da_topi_doverieto_na_evropeicite_v_es/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2013/05/14/2060812_krizata_produlji_da_topi_doverieto_na_evropeicite_v_es/
http://www.capital.bg/browse.php?rubrid=11579&ds=1
http://www.capital.bg/browse.php?rubrid=11579&ds=1
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√ Парите за втора и трета пенсия се увеличават 
http://www.capital.bg/biznes/2013/05/14/2060620_parite_za_vtora_i_treta_pensiia_se_uvelichavat/ 
Средно по 1443 лв. имат осигурените за втора пенсия в края на март, показват данни на Комисията за финансов надзор 
(КФН). Година по-рано размерът им е бил по-малко от 1200 лв., а увеличението се дължи на два фактора – натрупани 
вноски и доходност. Нарастване на парите има и при професионалните фондове, в които се осигуряват работещите в 
тежки условия на труд и имат право на ранно пенсиониране. В доброволните схеми парите също се увеличават до над 
1000 лв. средно в партидата на всеки осигурен (виж графиките). 
 

http://www.capital.bg/biznes/2013/05/14/2060620_parite_za_vtora_i_treta_pensiia_se_uvelichavat/
http://www.capital.bg/browse.php?rubrid=18610&ds=1
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Повече вноски, повече приходи 
Като цяло данните на КФН показват, че мъжете имат натрупани повече пари за допълнително осигуряване, отколкото 
жените. Изключение са само по-възрастни клиенти на професионалните фондове и клиенти на доброволните на възраст 
20-29 години, където жените са заделяли повече като средна сметка. Общата стойност на парите, натрупани за втора и 
трета пенсия, се е увеличила с 22% за една година и така осигурителните фондове вече управляват близо 6 млрд. лв. 
Заедно с тях растат и приходите на дружествата, които се формират от всяка вноска, годишна такса за инвестиции и 
допълнителни услуги, както и доход от управление на собствени средства. 
На годишна база постъпленията в целия сектор са отбелязали 14% ръст, но при няколко компании разликата с първото 
тримесечие на миналата година е отрицателна. Това са "Доверие", Ай Ен Джи и "ЦКБ - Сила", макар при последното 
спадът да е минимален. Благодарение основно на три компании и общата печалба в бранша расте на годишна база до 
близо 13 млн. лв. Най-драстична разлика има "ЦКБ - Сила", при която от 487 хил. лв. загуба в края на март миналата 
година през тази реализира над 2.5 млн. лв. печалба. Причината обаче не е основна дейност и повече вноски от 
осигурени, а просто голяма печалба от управление на собствени средства, надминаваща 3 млн. лв. Подобно увеличение, 
но по-скромно, има и при "Съгласие", където печалбата от собствени инвестиции се е покачила двойно до 1.2 млн. лв. И 
двете дружества са част от групата на "Химимпорт". На загуба за първите три месеца на тази година са трите най-малки 
компании на пазара - "Бъдеще", "Топлина" и "Пенсионноосигурителен институт". 
Обичаме си ДЦК 
Справката за инвестициите на парите на осигурените показва, че универсалните фондове все още залагат основно на 
нискорискови инструменти, най-вече държавни ценни книжа. В тях са вложени над 34% от всички активи, което прави 
1.5 млрд. лв. Популярни остават и корпоративните облигации, заемащи 23.4% дял, почти колкото е размерът на акциите 
и дяловете на колективни инвестиционни схеми. Банковите депозити заемат по-малко от 16% от портфейлите на 
фондовете при 17% в края на 2012 г. 
Причината фондовете да се отдръпват от депозити не е липсата на интерес, а по-скоро нормативната уредба, която 
ограничава сериозно вложенията им в банки – те трябва задължително да имат определен кредитен рейтинг, но в 
същото време има горни граници за парите, които могат да се съхраняват в една институция. В кризата рейтингът на 
доста банки падна, някои се отказаха от него, а в същото време фонд мениджърите имат и собствени критерии, които 
допълнително изключват някои банки и така още повече се ограничава възможността за инвестиции. 
Положителен резултат 
Последната информация за доходността, която са направили пенсионните схеми, показа, че и при ограниченията те като 
цяло успяват да се справят в бързо променящите се условия на финансовите пазари. В края на март годишната 
доходност на всички схеми, с изключение на доброволната на "Бъдеще", е положителна, като изчислението е на база 24 
месеца назад. Средно за най-масовите универсални схеми тя е 3.2%, колкото е и на професионалните. Доброволните 
остават с около 3% среден резултат. 
 
economynews.bg 
 
√ ЕБВР: България се справя 
http://www.economynews.bg/%D0%B5%D0%B1%D0%B2%D1%80-
%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5-
%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F-news45008.html 
България продължава да се представя добре, водейки предпазлива финансова политика, като бюджетът на страната е 
почти балансиран през 2012 година въпреки слабия растеж, се посочва в публикувания доклад на Европейската банка за 
възстановяване и развитие (ЕБВР), който съдържа нови прогнози за икономическите перспективи на региона в преход. В 
документа се посочва, че социалното недоволство е нараснало, което е проличало от масовите протести по-рано тази 
година, довели до оставката на правителството. За 2013 и 2014 година ЕБВР прогнозира слабо повишаване на  
икономическия растеж на страната, който евентуално може да бъде съчетан с леко разхлабване на финансовата 
политика. В доклада се посочва още, че в България, като и в Хърватия, Унгария, Румъния и Словения икономическият 
растеж остава доста под равнищата преди кризата, за разлика от балтийските икономики. 
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