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Вестник Труд 
 
√ Красимир Ангарски: Фалит на КТБ застрашава банковата система 
-Господин Ангарски, до 10 септември Управителният съвет на БНБ трябва да реши дали ще удължи срока на специалния 
надзор на КТБ. Има ли Централната ни банка някакъв друг полезен ход в тази ситуация? 
-Под натиск отвън БНБ вече направиха първия ход, а той беше да изпратят писма до акционерите с искане да се включат 
в оздравяването на банката. От Централната банка би трябвало да посочат какво точно искат и с колко средства трябва да 
се включат акционерите в увеличаването на капитала на банката. Не е ясно обаче дали в кореспонденцията с тях така е 
посочено или тя е само най-обща. Засега се разбира, че акционерите не са дали конкретни предложения. Проблемът е, 
че Централната банка много закъсня с тази цялостна оценка за състоянието на КТБ. 
Друг разумен ход пред БНБ е да направи консултативен съвет за решаването на този казус. Централната банка има 
такива правомощия по закон. Така би могло да поиска от всички доказани експерти да дадат предложения с проекти за 
преструктуриране на КТБ. След това биха могли да се опитат да реализират някой от тях. Няма нищо лошо да се търси 
експертна помощ, защото казусът е доста сериозен. 
-Стана ясно, че Експертният консултативен съвет към работодателските организации и синдикати, в който и Вие 
участвате, е подготвил такъв проект за преструктуриране на КТБ. Какво предвижда той? 
-Нашият проект не предвижда проблемът да се решава за сметка на данъкоплатеца, а решението може да се търси извън 
използването на средства от бюджета. Това може да стане предимно за сметка на акционери и вложители, които не 
ползват защита по Закона за гарантиране на влоговете. Разходите за спасяването на банката могат да бъдат покрити 
частично и от това, което е останало от собствения й капитал, от натрупаните във финансовата институция резерви и 
провизии. 
Идеята е да се изготвят различни предложения за алтернативни финансови инструменти, които да се предложат на 
инвеститори и вложители. Те сами ще преценят кой вариант е най-подходящ за тях. Разходите, които ще платят 
инвеститорите и вложителите в КТБ за оздравяването й, ще бъдат значително по-ниски от загубите й, ако тя бъде обявена 
в несъстоятелност. Едва на по-късен етап, когато банката бъде преструктурирана, може да се търси вариант за вливането 
й в друга финансова институция. Така тя ще се превърне в една от най-големите банки за корпоративни клиенти. 
По отношение на ТБ „Виктория“, тя може веднага да бъде отворена и да заработи. Това може да стане като я придобие 
Българската банка за развитие или без нейно участие. Тя е напълно здрава и нямаше никакви основания да бъде 
затваряна. 
-Ще искат ли обаче вложителите да се включат в спасяването на банката? 
-Ще има интерес. Всеки би предпочел вместо да изгуби своите средства, да ползва първоначално 50% или 60% от тях. 
Другата част ще бъде вложена в избраните финансови инструменти, които ще могат да се търгуват. Притежателите им ще 
могат да ги продадат и да получат някаква цена. Всеки ще предпочете това, отколкото да се закрие банката и да се 
разпродата активите. Тогава кой какво ще получи, не е ясно. 
-От БНБ обаче наскоро посочиха, че преструктурирането на КТБ не може да се случи без специален закон, защото в 
момента нямаме такова законодателство. 
-Приемането на специален закон би било абсолютна грешка. Нашето законодателство е сред най-добрите в Европа. Ако 
направим специален закон за КТБ, това означава, че ако се появят трудности при други банки, за тях също ще трябва да 
се създава специален закон. Това не трябва да се прави, особено като се има предвид, че не е извървян пътят и не е 
дадена възможност на инвеститорите и на старите акционери да участват в оздравяването на банката. 
-Има ли системен риск за банковата система заради ситуацията с КТБ? 
-КТБ е четвъртата по големина и структуроопределяща банка във България. Тя работи почти само с български 
предприятия. За някои дори има ограничения за работа с тях в чуждите банки у нас. КТБ е почти изцяло ориентирана към 
корпоративното банкиране. Не на последно място, това е финансовата институция, която е привлекла 10% от депозитите 
в страната. Ако бъде затворена четвъртата по големина банка, ще бъде изразходван целият ресурс на Фонда за 
гарантиране на влоговете и ще се предизвика системен риск. Затова банката трябва и може да бъде спасена. 
Преди години, когато участвах в разработването на механизма за валутния борд, записахме, че БНБ е кредитор от 
последна инстанция. В случаите на системен риск тя има право и е длъжна да се намеси. Преди това обаче има много 
варианти, чрез които може да се предотврати да не се стига до там. Точно това не се разбира от БНБ и от нейното 
ръководство, че това да се намесят, е тяхно задължение. 
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-А търсен ли е до момента Експертният консултативен съвет към работодателските организации и синдикатите от 
държавните институции, за да представи своя план за преструктуриране? 
-От БНБ не са ни търсили, но имахме среща с Министъра на финансите и това беше всичко. Той тъкмо беше назначен и 
просто ни изслуша. Ние точно за това призоваваме. Не казваме, че нашият проект е най-добър, но той трябва да бъде 
разгледан. В него могат да се включат и други институции като Фондът за гарантиране на влоговете в банки и Банката за 
развитие. 
-Как гледате на предложението, лансирано след посещението на експертите от Брюксел, да започне изплащането на 
малки суми по влоговете в КТБ, например до 1000 лв.? 
-Тези идеи са половинчати и могат да допринесат само за влошаването на състоянието на банката. Това не е генерално 
решение. Проблемът трябва да се решава комплексно, а не на парче. На този етап би било погрешно да се разпродават 
единични активи или да се плаща на избрани клиенти без цялостна програма за оздравяване на банката. Колкото повече 
тя се държи затворена и не се работи по проект за нейното оздравяване, толкова повече банката се парализира и умира 
постепенно. 
-Сериозен проблем обаче има с блокираните дарителски сметки на болни хора. Има ли възможност да се търси 
либерализиране на режима на специален надзор? 
-Законът не позволява да се правят изключения. Затова обаче банката трябва постепенно да започне да работи.Тогава 
може да се въведе и приоритетност на определени плащания. 
ВИЗИТКА 
Доц. Красимир Ангарски е роден на 28 януари 1953 г. в София. Завършил е УНСС и е доктор на икономическите науки. 
Бил е директор на данъчното управление в столицата. През 1994-1995 г. той е бил директор на Банковата 
консолидационна компания. Ангарски е бил и министър по икономическата реформа в правителството на Стефан 
Софиянски. Участва в подготовката и въвеждането на валутния борд. Бил е съветник на президента Петър Стоянов. 
Участва в управлението на ДСК, ДЗИ Банк и Пощенска банка. 
 
√ Очаква се спад на банковите печалби 
Печалбата на банките ще намалява до края на 2014 г. Главната причина за това ще бъдат сравнително високите разходи 
за обезценки, според анализ на държавната Българска банка за развитие (ББР). 
Към края на юли печалбата на 27-те банки у нас (без КТБ) е 489 млн. лв. 
До края на май разходите за обезценки в банковата система са били 338 млн. лв. През юни обаче те скачат рязко до 539 
млн. лв. Ръстът се дължи на кризата в КТБ и близо половината от обезценките към юни се падат на поставената под 
специален надзор банка. 
Все още обаче преките последици от кризата с КТБ върху банковата система не са изчислени, уточняват от ББР. 
От ББР посочват още, че през юни отливът на депозити на граждани от банките е 408,7 млн. лв. Спад по сметките на 
физическите лица не е имало от септември 2010 г. 
За времето от 13 до 20 юни гражданите и фирмите са изтеглили от КТБ 907,1 млн. лв. От ПИБ само на 27 юни са изтекли 
787,7 млн. лв. По-голяма част от спестяванията обаче се били преместени в други трезори и затова отливът на депозити в 
банковата система е по-малък. 
От ББР посочват още, че през първата половина на годината се отчита ръст на отпуснатите кредити за граждани и за 
фирми. Например в периода април-юни заемите за бизнеса нарастват с около 300 млн. лв. месечно, а за граждани - с 82 
млн. лв. за целия период. Според експертите обаче все още е рано да се говори за трайна тенденция на ръст на 
кредитирането. 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Застраховки за пенсия или държавата фалира 
България има нужда от въвеждането на нови форми за покриване на осигурителните рискове, за да се гарантира 
стабилността на системата и държавния бюджет при продължаващото застаряване на населението. 
Това е изводът в отчета на изпълнението на демографската стратегия на страната за 2013 г., подготвен от Министерството 
на труда и социалната политика. 
Застраховки за инвалидизиране, безработица и дори пенсии, както и различни видове банкови депозити са вариантите 
за допълнително осигуряване, обясниха експерти от министерството. Решението какъв да е моделът обаче трябвало да 
бъде взето от политиците. Отделно за въвеждането ще се търси обществено съгласие. 
В момента всички тези рискове се покриват единствено от НОИ. За да се подпомогне държавният осигурителен институт, 
е нужно укрепване на пенсионните фондове от втория и третия стълб, се казва още в отчета на демографската стратегия. 
Предвижда се и плавно орязване на плащанията от страна на НОИ, които не се покриват от осигуровки. Всички разходи 
пък трябва да са строго обвързани и с личния принос като внесени осигуровки на всеки отделен човек. 
43 г. е стигнала средната възраст на българите през 2013 г. Само за една година това означава застаряване на нацията с 4 
месеца, а спрямо 2000 г. - с 3 г. и 3 месеца. 
За периода 2011-2013 г. очакваната продължителност на живота пък е нараснала с 4 месеца и е достигнала 74,5 години. 
При жените очакваната продължителност на живота вече е 78 години, а при мъжете - 71 години. 
Този показател е важен, защото по него се разбира колко време един човек се очаква да получава пенсия. Според 
плановете на социалното министерство предвижданията за очакваната продължителност на живота ще участват в 
определянето как да нараства възрастта за пенсиониране. 
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Ако не бъдат взети мерки за компенсиране на демографската ситуация, България ще затъне в дългове, става ясно от 
документа на социалното министерство. 
Дори при оптимистични сценарии работната сила в страната ще намалее с близо 40% до 2050 г., а реалният ръст на БВП 
се очаква да се забави до 0,7% на година, пише в отчета на демографската стратегия. “Публичните разходи като дял от 
БВП се очаква да нараснат в дългосрочен план в резултат на разходите за обществено здравеопазване, дългосрочни 
грижи и държавни трансфери към пенсионната система, в резултат на което съотношението дълг към БВП на България се 
очаква да нарасне от 18 на 51% до края на прогнозния период. Продължителните първични дефицити ще са най-важната 
движеща сила на натрупването на държавен дълг в рамките на прогнозния период, добавяйки около 0,9 процентни 
пункта годишно към коефициента дълг/БВП”, е записано като прогноза в документа. 
Освен пенсионната система трябва да бъде реформиран и пазарът на труда, пише още в отчета. Целта е да има повече 
работни места за възрастни хора, които щели да остават по-дълго на работа, и заради обвързването на размера на 
пенсиите с личните им вноски, правени през годините. Затова според социалното министерство е важно да се привличат 
инвеститори, които да осигуряват работни места, подходящи и за възрастни. 
Бежанците свили наполовина загубите от избягали българи 
Бежанската вълна е сред основните причини да намалее отрицателният механичен прираст на населението. През 
миналата година той е минус 1108 души, докато през 2012 г. е бил минус 2512 души. Най-голямата разлика между броя 
на изселилите се от страната и този на заселилите се е била през 2010 г. - минус 24 190 души. 
За 2013 г. хуманитарен статут и статут на бежанец са получили 2462 лица, а от 1 януари 2014 г. до средата на март 2014 г. 
броят на потърсилите закрила в България е над 1900. 
Общо заселилите се в страната през миналата година са 18 570 души, а емигриралите българи - 19 678 души. Проблем 
обаче е, че извън България заминават главно хора във възрастта 5-44 години, а се заселват хора на възраст между 44 и 79 
години. 
Все повече семейства имат второ дете 
7 245 677 души е било населението на България през миналата година, като намалението в резултат на отрицателния 
естествен прираст е 37 767 души, отчита социалното министерство за 2013 г. 
Въпреки рекордно ниската раждаемост - само 66 578 деца, положително е, че все повече семейства имат второ и трето 
дете, отчита министерството. 48,31% от ражданията през миналата година са именно на второ и трето дете, а 51,60% - на 
първо. През 2011 г. първите деца са били 52%, а през 2012 г. - 51,60%. 
Тези данни потвърждават установените с проучвания нагласи, че за българите идеалното семейство е с две деца. 
Заради това и държавата ще стимулира този модел, като постепенно се увеличават детските добавки за второ и трето 
дете в семейството. Ще се търсят и механизми за данъчно стимулиране на семействата с повече деца. 
С 487 броя са намалели абортите през 2013-а г. спрямо 2012 г. Отчита се и нарастване на браковете със 776 броя. През 
миналата година гражданските бракове са 21 943. Броят на разводите пък е бил 10 908, което е с 1039 по-малко от 2012 г. 
Отчита се и намаляване на починалите. През 2013 г. те са били 104 345 души, което е с 4936 смъртни случая по-малко от 
2012 г. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Икономическият ръст ще остане без промяна до края на годината 
Повишението на БВП няма да достигне прогнозираните от правителството 1.8%, смятат от Райфайзенбанк и от 
ББР 
Темпото на растеж на икономиката ще се запази непроменено през второто тримесечие на 2014 г., като ще остане под 
прогнозираните от правителството 1.8% ръст на БВП за цялата година. Това прогнозират анализаторите от Райфайзенбанк 
България и от държавната Българска банка за развитие (ББР) в публикувани в понеделник макроикономически анализи. 
От двете институции отчитат и намаляването на безработицата през последните месеци, но за момента очакваният за по-
трайно възстановяване на пазара на труда остават умерени. 
На същата скорост 
"Реалният растеж на БВП през второто тримесечие на 2014 г. беше относително висок: 1.6% на годишна база. Нашите 
очаквания все пак са, че през второто полугодие растежът на БВП ще бъде подобен на отчетения ръст през първите шест 
месеца", коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев. От банката отбелязват отчетения от 
паричната статистика на БНБ за пети пореден месец ръст на кредитирането за бизнеса и домакинствата, което през юни 
нараства с 3.1% на годишна база. "Нашите очаквания са кредитирането да подкрепи реалната икономика. Негативно 
влияние върху нея в момента оказва политически несигурната предизборна ситуация", допълва Калчев. 
По данни на НСИ, икономиката на страната е пораснала с 1.1% на годишна база за периода януари-март 2014 г. и с 1.6% 
за периода април - юни. "Експресните оценки на БВП показват, че през второто тримесечие на 2014 г. неговият ръст се 
ускорява, но все още остава под предварителните очаквания на правителството", отбелязват от ББР. Като фактори с 
потенциален негативен ефект за икономическата динамика през следващите месеци от банката посочват проблемите в 
банковата система от края на юни, нарасналата политическа нестабилност, както и външни фактори като кризата в 
Украйна и наложеното ембарго от страна на Русия върху вноса на селскостопански стоки от ЕС. Така, въпреки 
наблюдаваното ускоряване на ръста на инвестициите до нива над 3%, от финансовата институция очакват "вътрешни 
фактори като банкова система и политическа нестабилност да повлияят негативно и инвестиционното търсене да 
намалее през следващите месеци". 
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От ББР подчертават, че нарасналата икономическа и политическа несигурност е довела и до влошаване на оценките на 
инвеститорите за бизнес климата в страната. В съчетание с отрицателната инфлация това възпрепятства и увеличаването 
на работните заплати, които в частния сектор остават на практика непроменени спрямо второто тримесечие на 2013 г. 
Умерени очаквания  
Прогнозираните умерени темпове на нарастване на БВП ще окажат задържащ ефект и върху пазара на труда, смятат 
анализаторите. От Райфайзенбанк отбелязват намаляването на безработицата до 11.4% за второто тримесечие, което е 
близко до средните за еврозоната стойности. За второ поредно тримесечие нараства и броят на заетите, отчитат от ББР. 
"Очакванията за по-сериозно възстановяване на пазара на труда през следващите месеци са умерени поради 
вероятността икономическият растеж на страната да е по-ограничен през третото и четвърто тримесечие на годината", 
допълват от държавната банка. 
 
√ Близо 96 хил. души са сменили пенсионната си компания 
В сравнение с миналата година броят им в задължителните фондове расте, в доброволните намалява 
Броят на хората, които сменят задължителните си пенсионни фондове, се увеличава на годишна база, показват данни на 
Комисията за финансов надзор (КФН). Общо 96 хил. души са променили пенсионната си компания за първите шест 
месеца на тази година. На база периода януари - юни миналата година осигурените, прехвърлили се в друг универсален 
фонд, са повече с 18.6%, а при професионалните нарастването е със 17 на сто. 
Още по-голямо повишение има в размера на прехвърлените суми – общата им стойност при универсалните е с близо 47% 
повече на годишна база, а при професионалните – с над 26%. При доброволните схеми обаче има леко намаление на 
годишна база и при преместените лица, и при прехвърлените от тях пари. Спрямо първото полугодие на миналата година 
броят на лицата е намалял с 34%, а на парите - с близо 5 на сто. Сравнение между тримесечията на тази година показва, 
че през второто като цяло желаещите да сменят пенсионната си компания е по-малък, отколкото през януари - март. 
От служебно разпределяне към личен избор 
Обичайно е задължителните фондове да бъдат сменяни по-често, защото в над половината от случаите започващите 
първа работа на трудов договор не избират сами универсалния си фонд, а са служебно разпределени. По-късно, когато 
решат да правят сами избора си, те могат да се преместят срещу 20 лв. такса. Подобно е положението с професионалните 
схеми, които са за работещите при тежки условия на труд. При тях от време на време се появяват оплаквания за 
задължаване на работниците да се осигуряват в точно определено дружество, но рядко проверките на надзорните 
органи доказват подобно нещо. Една от причините е, че служителите трудно се съгласяват да свидетелстват срещу 
работодателя си. 
Само за второто тримесечие на тази година като цяло намалява броят на сменилите пенсионната си компания. От януари 
до март броят им е над 50 хил. души, а от април до юни той пада до по-малко от 46 хил. души. И при доброволните, и при 
задължителните фондове често изборът за промяна се прави след убеждаване на агенти на конкурентна компания за по-
висока доходност в определен период. КФН публикува данни на всяко тримесечие, но това не означава, че точно толкова 
ще е доходът, който се натрупва по партидата. Изчисленията се правят на база стойността на активите в последния ден на 
тримесечие, а е възможно цената им да се покачи само за ден или два по някаква причина, докато в останалото време тя 
да е доста по-ниска. 
Печеливши и губещи в нетна разлика 
При разликата между привлечени и напуснали клиенти за януари - юни няма голяма разлика с предишни периоди –  най-
големите дружества са губещи, а малките набират дял. "ДСК–Родина" е компанията, която е спечелила най-много от 
преместванията през първото полугодие. В резултат на тях клиентите в трите фонда са се увеличили с близо 37 хил. души, 
а активите – с над 13 млн. лв. Все още нетен губещ от прехвърлянията е пенсионна компания "Доверие", откъдето си 
обясняват продължаващата тенденция с проблемите по несъстоялата се смяна на собствеността. Преди малко повече от 
година инвеститорът с неясни капитали United Capital заяви намерение да придобие най-голямата пенсионна компания в 
България. Мениджърите на пенсионната компания и синдикатите се противопоставиха, а руската Инвестбанк, обявила се 
за основен инвеститор в кандидат-купувача, остана без лиценз. Така сделката се провали. 
Даниела Петкова, изпълнителен директор на ПОК "Доверие", коментира, че има връзка между провалената вече сделка 
и желанието на повече хора да се преместят. "Доверие" е изгубило клиенти, като в същото време е привлякло нови от 
други компании, но нетната разлика между тях е отрицателна. Петкова очаква след още едно тримесечие напусканията 
да намалеят и да си останат в границите на това, което е било, преди да се обяви намерението за смяна в собствеността. 
Тя подчерта, че прехвърлянията не са имали голямо влияние върху общия им пазарен дял. По повод годишния спад на 
преместванията в доброволните схеми Петкова обясни, че много често има еднократен ефект на голямо движение, 
когато работодател реши да прехвърли доброволната осигуровка на служителите си. Макар да има специални 
доброволни професионални схеми, за които разрешение имат "ДСК-Родина" и "Алианц България", работодателите 
предпочитат обикновените доброволни фондове. 
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√ Китай отчита рекорден търговски излишък 
Слабото вътрешно търсене създава нужда от нови държавни стимули 
Търговският излишък на Китай е достигнал рекордни нива през август благодарение на повишените товари за САЩ и 
Европа, съобщава Bloomberg. Същевременно вносът е спаднал за втори пореден месец заради влошаващия се имотен 
пазар, който е довел до спад на вътрешното потребление. 
Експортът на втората най-голяма икономика в света е нараснал с 9.4% на годишна база през миналия месец. През юли 
ръстът на износа достигна 14.5%. Експортът за САЩ е нараснал с 11.4% през август, а товарите към Европейския съюз са 
се повишили с 12.1%. Същевременно вносът неочаквано се е свил с 2.4%, което е довело до натрупване на търговски 
излишък в размер на рекордните 49.8 млрд. долара. Анализаторите очакваха вносът да нарасне с около 3% след 
свиването с 1.6% през юли. 
Разнопосочни тенденции 
Разнопосочните тенденции при вноса и износа показват, че Китай все още не може да стабилизира икономическия си 
растеж след забавянето, започнало през миналата година. Статистиката отчита спад на цените на вътрешния пазар и на 
строителството. Слабото вътрешно търсене вероятно ще принуди правителството да въведе нови икономически стимули, 
за да достигне заложената цел от ръст на БВП със 7.5% за цялата година. 
"Все по-вероятно е властите да предприемат мерки като понижаване на лихвените проценти по ипотеките. Ако слабостта 
на имотния пазар не бъде преодоляна, за правителството ще е много трудно да постигне заложените цели", коментира 
Шен Жиангуан, главен икономист в хонконгската Mizuho Securities Asia. Той също така изтъква, че поддържането на 
стабилни нива на износ също ще е предизвикателство, тъй като геополитичеките събития влошават икономическите 
перспективи пред Европа. 
Анализаторите отбелязват, че влошаването на данните за вноса се дължат отчасти на по-ниските цени на суровините. 
"Данните дават интересно съчетание на показателите, което ще изправи политиците пред дилема. Очевидно има нужда 
от ново облекчаване на паричната политика, но същевременно силният износ и рекордните излишъци ще окажат натиск 
за поскъпване на валутата по един или друг начин", отбелязва икономистът от RBS Луис Куис, цитиран от Reuters. 
Икономическият растеж на страната се повиши леко през второто тримесечие, след като беше достигнал най-ниските 
нива от година и половина през първото. Това стана благодарение на поредица стимули, обявени от правителството. 
Надеждите, че растежът ще набере инерция, намаляха през юли, когато проучванията показаа нов спад на 
икономическата активност. 
Подобрение в Германия 
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В понеделник бяха публикувани и финалните данни за външната търговия и на най-голямата европейска икономика 
Германия за юли. Според сезонно изгладените данни износът е нараснал с 4.7% до 98.2 млрд. евро, което е спомогнало 
търговският излишък да достигне рекордните 2.2 млрд. евро. Заедно с положителните данни за индустриалните поръчки 
през същия месец това дава надежда, че през третото тримесечие Германия ще успее да отбележи растеж, след като 
неочаквано се сви с 0.2% през второто. 
 
√ Парите за здраве пак не достигат 
Въпреки бюждета си от 3 млрд. лв. и увеличението от юли от касата говорят за недостиг от 100 млн. лв.  
При бюджет от над 3 млрд. лв. парите на здравната каса пак няма да стигнат. Причината - болниците харчат рекордни 
суми, а средствата за някои лекарства ще свършат през септември. Затова от касата търсят още над 100 млн. лв. Нищо че 
в края на правителството "Орешарски" бюджетът на касата беше актуализиран с 225 млн. лв. Сега се търсят недадените 
тогава още 100 млн. лв. 
След заседанието на надзорния съвет на касата сумата не беше уточнена. Но беше поет ангажимент до края на месеца 
институцията да направи пълен анализ на изразходването на парите за болнично лечение, като това ще стане не само на 
ниво районна каса, а на ниво конкретна болница. Причината е, че клиниките продължават да отчитат дейност над 
лимитите и парите за това перо не достигат. 
Болници рекордьори 
При актуализацията през юли допълнителните 225 млн. лв. отидоха основно към болниците - 200 млн. лв., а за 
онколекарства - 25 млн. лв. Още тогава се твърдеше, че няма отделени около 91 млн. лв. средства за лекарства за 
домашно лечение на 1.5 млн. души хронично болни и че парите по това перо ще свършат в края на септември. 
В същото време обаче и болниците продължиха да лекуват пациенти над заложените месечни лимити. Само през 
септември сумата, която ще бъде отделена за плащане за клиниките, е 120 млн. лв. и затова се налага да се отделят 
допълнителни средства за болниците. 
"Действително има информация, че хора, които нямат нужда от лечение или се страхуват, че няма да стигнат парите за 
тях, постъпват в болниците в момента. Мога да ги успокоя, че няма да спрем финасирането на блониците от страна на 
НЗОК до края на годината", коментира Кирил Ананиев, заместник-министър на финансите и председател на надзорния 
съвет на здравната каса. 
По думите му до края на месеца здравната каса ще излезе с конкретен анализ от каква допълнителна актуализация се 
нуждае и тя би трябвало да бъде гласувана от парламента най-късно до 15 ноември. Ако това не се случи, НЗОК ще плати 
последните месеци през януари следващата година, както се е получавало често и досега. 
Къде са парите 
По бюджет болниците трябва да получат 1.017 млрд. лв., като към тях допълнително ще бъдат прибавени и 200-те млн. 
лв. от актуализацията, т.е. по около 100 млн. лв. на месец. Освен това здравната каса има право да плаща на болниците 
си и от оперативния си резерв от 279 млн. лв. и тя е правила това от началото на годината досега, платила е 223 млн. лв. и 
резервът в момента е 56 млн. Надзорният съвет е решил тези пари да отидат за разплащане на лекарствата за хронично 
болни. 
Здравната каса разчита и на преизпълнение на приходите от здравни вноски от осигурените. По бюджет те са 1.819 млрд. 
лв. При гласуването на актуализацията НАП съобщаваха различни числа от порядъка на 100 - 150 млн. преизпълнение. В 
крайна сметка се оказва, че дотук преизпълнението е 55 млн. лв., като се очаква до края на годината то да бъде 70 млн. 
лв., вероятно тези средства също ще отидат за разплащане на болнична помощ. 
А причините парите да не стигат са няколко. Още при съставянето на бюджета за тази година беше заложен дефицит от 
400 млн. лв. Но има и хронично нерешени проблеми. Например стимулът болниците да приемат всеки, потърсил помощ, 
защото така получават пари, или пък недокосваният висок брой на лечебните заведения (400). И не на последно място - 
малките вноски, които държавата плаща за осигурените от нея 4.5млн. души. 
 
Вестник Класа 
 
√ МВФ: Световната икономика ще забави ръстта си до около 3% 
Понижената прогноза е заради геополитическите кризи 
Световната икономика вероятно ще нарасне с по-бавен темп от очакваното през тази година, сочат последните анализи 
на Международния валутен фонд (МВФ). Икономическият екип на фонда в момента преработва прогнозата си за ръста, 
като очакванията са за около 3-3.5 процента. Забавеният ръст е резултат от множеството геополитически кризи, които в 
момента се случват в Украйна и Близкия Изток. Това казва управляващия директор на Международния валутен фонд 
Кристин Лагард в интервю за френския вестник Les Echos. Растежът е крехък, тъй като геополитическите рискове за 
много", посочва още Лагард. Според нея, френското правителство трябва да се придържа към целта си за намаляване на 
бюджетния дефицит и извършването на повече реформи в пазара на труда. 
Коментарите на Лагард идват на фона на изказването на френския финансов министър Мишел Сапин, че страната ще 
пропусне целта си за бюджетния дефицит през тази година, тъй като растежът и инфлацията са по-ниски от очакваното. 
Според Лагард, германското правителство трябва да харчи повече средства за публични инвестиции в инфраструктура, 
които ще доведат до ръст на потребителското търсене и индиректно ще помогнат на съседните страни в еврозоната. 
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Вестник Преса 
 
√ Безработицата спада и през август 
Най-много свободни работни места в бюрата по труда са заявени в преработващата промишленост, в 
търговията, в административни и спомагателни дейности, както и в образованието и строителството 
Агенцията по заетостта отчита намаляване на безработицата за седми пореден месец. През август тя е 10,4 на сто, което е 
намаление с 0,2 процента спрямо юли. 
През август започналите работа на първичния пазар безработни са с близо 2 хиляди повече от същия месец на миналата 
година. Най-много свободни работни места в бюрата по труда са заявени в преработващата промишленост, в търговията, 
в административни и спомагателни дейности, както и в образованието и строителството. 
 
Вестник Монитор 
 
√ ЕК пита как да улесни бизнеса на малките и средните фирми 
От каква бъдеща политика на Европейския съюз се нуждаят малките и средните предприятия в Европа? Това е основният 
въпрос в консултация, която ЕК започна вчера с цел подобряване на Законодателния акт на ЕС за малкия бизнес (SBA). 
Той се отнася до всички предприятия с до 250 заети, което прави 99% от европейските фирми. 
Целта е да се улесни дейността на малките предприятия. В сегашното законодателство се подкрепя 
интернационализацията и предприемачеството, както и достъпът до финансиране. "Европа продължава да се 
възстановява и ние трябва да гарантираме, че Законодателният акт за малкия бизнес все още отговаря на целите.  
Комисията иска да се запознае с идеите на МСП“, каза Фердинандо Нели Ферочи, еврокомисар по въпросите на 
промишлеността и предприемачеството. 
Тази пролет европейски бизнес организации и представителите за МСП от националните правителства вече се 
договориха, че четирите съществуващи стълба на Законодателния акт за малкия бизнес трябва да се запазят. Тези 
стълбове са достъп до финансиране, достъп до пазари, предприемачество и по-добро регулиране. 
 
√ Дефлацията започва да се топи: Цените на потребителските стоки тръгват нагоре 
Дупката в бюджета достигна 996 млн. лева до средата на годината 
През следващите месеци индексът на потребителските цени в страната ще започне да се завръща към положителни 
стойности, освен това се очаква през втората половина на годината дефлацията в страната постепенно да намалее. 
Наблюдават се първите признаци за обръщане на тренда в динамиката на цените, се казва в икономическия и финансов 
анализ на Българската банка за развитие (ББР), който бе разпространен вчера. През първото тримесечие цените 
достигнаха най-ниското си ниво, но в периода април – юни процесът на задълбочаване на дефлацията е спрял, 
припомнят от ББР. Страната ни обаче продължава да е с най-ниска инфлация от всички държави в общността. Около 5 на 
сто остава годишният ръст на оборота в търговията на дребно. Анализът показва, че се 
увеличават покупките на битова техника 
компютри, мебели и други стоки, които са за продължителна употреба. В същото време намалява търговията с храни, 
дрехи и обувки. 
Въпреки сериозното сътресение, което преживя банковата система у нас, тя остава добре капитализирана и ликвидна, 
уточняват анализаторите на ББР. Един от най-видимите ефекти от кризата е отливът на депозити, които са намалели на 
месечна база с 408,7 млн. лева, което е 1% спрямо стойността им през май. Намаление на депозитите на граждани не е 
имало от септември 2010 година, а месечен спад на стойността им има само три пъти от 2008 г. насам. Изтеглените 
депозити на гражданите са компенсирани от увеличените вложения на правителството в търговските банки. Само за 
месец частта от фискалния резерв, която се държи извън БНБ, е нараснала с 1,2 млрд. лева. Средствата, привлечени от 
извънредната емисия на държавни ценни книжа, са изцяло депозирани обратно в търговските банки, за да се осигури 
ликвидност на системата. 
Много от хората, които са изтеглили спестяванията си от банките през юни,   
все още не са ги върнали обратно в трезорите 
Вероятно част от тези средства ще бъдат похарчени или пък ще останат под дюшеците. Все пак от банката за развитие се 
надяват парите да се завърнат в банковата система като депозити с по-ниска ликвидност. 
Експресните оценки на брутния вътрешен продукт показват, че през второто тримесечие неговият ръст се ускорява, но 
все още остава под предварителните очаквания на кабинета. Държавният бюджет е приключил полугодието с 996 млн. 
лева дефицит, който на практика е две трети от предвидения в Закона за държавния бюджет. Анализаторите не са 
оптимисти за изпълнение на бюджета, ако не бъде ревизиран по-късно. Оказва се, че основен проблем в приходната му 
част са приходите от косвени данъци. Изпълнен е само 42 на сто от плана за събиране на ДДС и акцизи. Временно 
замразените плащания от Европейската комисия по две оперативни програми също са си казали думата за високия 
бюджетен дефицит. 
 
√ Всеки трети безработен пред пенсия 
Всеки трети безработен българин е в предпенсионна възраст. От 342 503 регистрирани в бюрата по труда 132 942 са на 
възраст над 50 години, показват данни на АЗ. „Доста фирми уволняват служители в предпенсионна възраст и на тяхно 
място назначават млади кадри на по-ниски заплати“, обясниха юристи. Жалбите до комисията за защита от 
дискриминация потвърждават тенденцията. Сред честите оплаквания са именно тези от останали без работа хора над 50-
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годишна възраст. Според статистиката безработните пред пенсия през август са намалели с над 1400 спрямо предходния 
месец. 
От данните за броя на регистрираните в бюрата по труда в края на отпускарския месец става ясно, че 10,4 на сто от 
населението е било без препитание. 57 000 българи до 29 години са разчитали на трудови посредници, за да намерят 
работа. Статистиката показва, че за една година броят им е намалял с над 13 000. 
От началото на годината 58 730 българи са намерили работа след посредничеството на АЗ. В пика на сезонна заетост най-
много кадри са се търсили в сферите на преработващата промишленост, търговията и образованието. 
 
Вестник Сега 
 
√ НЗОК засега се отказва от нова актуализация на бюджета 
Резервът на касата отива за хронично болните на домашно лечение 
Здравната каса засега се отказва да иска нова актуализация на бюджета си, стана ясно след вчерашното заседание на 
надзорния й съвет. В края на миналата седмица се обсъждаше ново завишаване на парите за системата със 117 млн. лв. 
Вчера обаче надзорниците обявиха, че по-скоро ще се върви към завишен контрол на разходите. Така или иначе 
решение може да вземе само редовно правителство с действащо Народно събрание. 
На вчерашното заседание бяха разпределени отпуснатите допълнително в края на управлението на Орешарски 225 млн. 
лв. По повод тревогите, че парите свършват, зам.-министърът на финансите Кирил Ананиев успокои, че касата няма да 
спре да плаща. Ананиев е и шеф на надзора на НЗОК. За август болниците получават 104 млн. лв., а за септември ще бъде 
покрита и надлимитната дейност. За този месец лечебните заведения ще получат 120 млн. лв. Ананиев обаче призна, че 
има хора, които в момента бързат да постъпят в болница без спешна нужда поради страх, че после няма да има пари за 
лечение. 
При парите за домашно лечение, които бяха в основата на поисканата втора актуализация, драмата засега се оказва по-
малка от очакваното. "Решението на надзорния съвет е по принцип резервът да отиде за лекарствата за домашно 
лечение, но конкретното прехвърляне на средствата ще стане тогава, когато се изчерпят парите по този параграф. В 
момента има 145 млн. лв. за това, а месечният разход е 50 млн. лв., така че нищо не налага днес да го направим", обясни 
Кирил Ананиев. Резервът на касата възлиза на около 57 млн. лв. 
Преди да се стигне до искане за нова актуализация, ще се извърши анализ за оптимизиране на разходите на НЗОК и така 
вероятно сумата ще бъде намалена. "Ако има актуализация, болниците ще покрият сметките си, ако я няма, ще остане за 
следващата година." каза шефът на надзора относно разплащането на касата с болниците до края на годината. 
Допълнителна възможност ще има и от преизпълнението на приходите от здравни вноски с 55 млн. лв. досега. Очаква се 
в края на годината то да достигне около 70 млн. лв. 
ПРОМЯНА 
Медиците от Центъра за спешна помощ в София минават от 8- на 7-часов работен ден. Дежурствата им обаче ще останат 
по 12 часа. Така още един час ще им се брои за извънреден труд и възнагражденията им в края на месеца ще бъдат по-
високи от досега. Този начин за повишаване на доходите в спешната помощ е измислил служебният здравен министър 
Мирослав Ненков. 
 
Списание Мениджър 
 
√ Очаква се растеж на БВП за второто полугодие 
Ръстът на брутния вътрешен продукт през второто тримесечие на тази година е относително висок спрямо същия период 
на миналата. Това показва редовният месечен икономически анализ на Райфайзенбанк (България) ЕАД с коментар на 
макроикономическите данни, налични към август .  
„Реалният растеж на БВП през второто тримесечие на 2014 г. беше относително висок: 1,6% на годишна база. Увеличение 
отбелязаха индустрията с 4,5% на годишна база и услугите (плюс 1%), докато аграрният сектор намали продукцията си с 
1,5% на годишна база поради лошото време, белязано от сериозни наводнения“, коментира икономическият анализатор 
на Райфайзенбанк Емил Калчев. „Нашите очаквания все пак са, че през второто полугодие растежът на БВП ще бъден 
подобен на отчетения ръст през първите шест месеца“, коментира Калчев. 
“Подобри се заетостта през вторите три месеца на годината, а безработицата спадна до 11,4%, което е близо до средната 
безработица в Еврозоната”, допълни той. 
Според анализаторите на Райфайзенбанк един от основните макроикономически проблеми на българската икономика е 
високият бюджетен дефицит. „Отнесен към БВП за полугодието (35,3 млрд. лв.), реализираният дефицит до юни 
съставлява 2,8% от него. От друга страна, държавният дълг, отнесен към БВП, остава един от най-ниските в ЕС“, посочи 
Калчев. 
В анализа на Райфайзенбанк е отбелязано също така, че според паричната статистика на БНБ за юни кредитите към 
домакинствата и фирмите за пети пореден месец отчитат ръст - 3,1% на годишна база. В същото време нивото на лошите 
и преструктурирани кредити се понижи минимално с 0,1 процентни пункта, но остана на значително високото ниво от 
22,2%. 
„Нашите очаквания са кредитирането да подкрепи реалната икономика. Негативно влияние върху нея в момента оказва 
политически несигурната предизборна ситуация“, каза още Калчев. 
 


