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Асоциация на индустриалния капитал в България вчера в медиите 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Поколението 60+: 
Не щем бонуси, искаме заплати 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2011-07-26&article=375849 
За 10 г. броят на българите в трудоспособна възраст е намалял с 375 хиляди. Това показва Преброяване'11. Още преди 
да излязат тревожните данни, Европейската комисия препоръча правителството да бъде по-смело с вдигането на 
възрастта за пенсиониране. Реформата в тази област ще продължи и с въвеждането на повече стимули за оставане на 
работа на възрастните работници, заяви социалният министър Тотю Младенов. Има ли лек срещу отлива на българи от 
трудовия пазар - "Стандарт" събра мненията на експерти и работодатели.  
Не бонуси, а заплата плюс пенсия искат българите от поколението 60+. Стимули за късно пенсиониране има от 2007 г., но 
малцина знаят за тях и се възползват от надбавката от 3% за всяка допълнителна година работа. През 2010 г. например 
само 40 хиляди българи са отложили пенсионирането и ще получат бонус от държавата. Нашенците предпочитат да се 
пенсионират навреме и да продължат да работят при възможност. От бюрата по труда изнесоха данни, че над 2000 души 
от третата възраст си търсят служба. Работодателите от частния сектор си обясняват тази тенденция със скромните 
бонуси. Затова и социалният министър Тотю Младенов тези дни заяви, че ще предложи за хората, които изпълняват 
всички условия за пенсия, но останат на работа, да има по-висок бонус от сегашните 3% за всяка допълнително 
отработена година. Стимулите стават все по-актуални и заради прогресивното застаряване на населението, което доказа 
и Преброяване 2011.  
Днес на всеки 100 българи, които излизат в пенсия, се падат 70 млади хора на старта на кариерата си. Преди десет 
години съотношението е било далеч по благоприятно - срещу всеки 100 пенсионери на пазара на труда са влизали 124 
млади работници.  
Работодатели в частния сектор признават, че не бързат да се разделят с ценни опитни кадри и също ще искат да ги 
задържат по-дълго на работа.  
В държавната администрация обаче вървят съкращения именно на служители, навършили възрастта за пенсиониране. 
"Това противоречи с намерението на управляващите да насърчават по-продължителното оставане на пазара на труда", 
коментира Иван Нейков, бивш министър на труда. Експерти и работодатели се обединяват около тезата, че най-мощният 
фактор за задържане на работа на поколението 60+ ще бъде падането на тавана на пенсиите от 2014 г. 
 
* По-смело със стимулите 
Васил Велев, шеф на Асоциацията на индустриалния капитал 
Подкрепяме политиката за задържане по-дълго на пазара на труда на възрастните работници, особено като се има 
предвид демографският срив. Той донякъде е туширан от кризата, но предстои да избухне с по-голяма сила. При 
големия процент на хората с ранно пенсиониране у нас сме готови да подкрепим всяка мярка, която води до по-късно 
излизане от пазара на труда. Това е модерният начин хората да бъдат задържани по-дълго задържани в него, а не - 
административният път. 
Явно в момента стимулите, които съществуват, не са достатъчно значими, за да останат хората над 63 г. да работят. 
Трябва по-смело да се постъпи с мотивацията. Всеки работодател ще предпочете да задържи свой служител с 
дефицитна професия, дори и да е навършил години за пенсия. Вярно е, че голяма част от хората предпочитат да се 
пенсионират, за да получават и пенсия, и заплата, но така първото не може да расте. 
 
***  
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Класа 
 
√ Преструктурираните кредити с нов рекорден ръст от 340 млн. лв. за месец 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/176234_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%
82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8
%D1%82%D0%B8+%D1%81+%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
+%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82+%D0%BE%D1%82+340+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B2.+%D0%B7%D0%B0
+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86 
Необслужваните и преструктурираните заеми скочиха рекордно с нови 340 млн. лв. през юни спрямо май. Така общата 
им сума вече надвишава 8,25 млрд. лв., като месечното изменение е най-голямо от началото на годината, показаха 
данни на БНБ. В началото на 2011 г. тъй наречените лоши кредити нарастваха с по 30-40 млн. лв., което даваше глътка 
оптимизъм, че пикът им е близо. Но през април покачването отново мина 100 млн. - със 140 млн. лв., следвано от 178 
млн. лв. през май и 340 млн. лв. сега през юни. Спрямо година по-рано покачването на лошите заеми е с близо 2,4 млрд. 

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2011-07-26&article=375849
http://www.klassa.bg/news/Read/article/176234_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8+%D1%81+%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD+%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82+%D0%BE%D1%82+340+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B2.+%D0%B7%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86
http://www.klassa.bg/news/Read/article/176234_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8+%D1%81+%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD+%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82+%D0%BE%D1%82+340+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B2.+%D0%B7%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86
http://www.klassa.bg/news/Read/article/176234_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8+%D1%81+%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD+%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82+%D0%BE%D1%82+340+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B2.+%D0%B7%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86
http://www.klassa.bg/news/Read/article/176234_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8+%D1%81+%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD+%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82+%D0%BE%D1%82+340+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B2.+%D0%B7%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86
http://www.klassa.bg/news/Read/article/176234_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8+%D1%81+%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD+%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82+%D0%BE%D1%82+340+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B2.+%D0%B7%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86


лв., или над 40 на сто. Така според статистиката на централната банка излиза, че необслужваните и преструктурираните 
кредити вече са 20,5 на сто от общия обем или всеки пети (не влизат овърдрафтите, които се счита, че нямат 
проблемни).  
Общото кредитиране е достигнало 51,07 млрд. лв, но темповете му на растеж са два пъти по-бавни от тези на 
проблемните заеми. Само делът на лошите кредити (без преструктурираните), който се обявява към края на всяко 
тримесечие към 31 март 2011 г., достигна 12,93%. Данните към края на юни ще бъдат обявени в края на този месец. 
Фактът, че пикът на лошите заеми не е достигнат, се потвърди и от прогноза на рейтинговата агенция Fitch за Централна 
и Източна Европа (ЦИЕ). Според оценителя необслужваните кредити в банковата система в България, Румъния и 
Хърватия ще достигнат най-високите си нива към края на 2011 г. В Словения и Унгария това ще стане през 2012 г. От Fitch 
слагат рейтинг D на българската банкова система. Така са оценени и банковите системи на Унгария, Румъния, Словения и 
Хърватия. Само банките на Полша, Чешката република и Словакия имат рейтинг C на балансовите показатели сред 
страните от ЦИЕ.  
Припомняме, че в края на май Fitch повиши перспективата си по рейтинга на страната ни от отрицателна на 
положителна. Тогава от агенцията обявиха, че решението отразява понижаващите се дългови нива на България и 
възстановяващата се икономика. Възможно е рейтингите да бъдат повишени, ако банковият сектор в България покаже 
ясни доказателства за стабилизиране, а бюджетният дефицит и външният дълг бъдат намалени още, посочват още от 
Fitch. 
Както беше и в предишните месеци, най-голям е делът на лоши кредити за бизнеса – те са 5,008 млрд. лв, като спрямо 
май увеличението е с 219 млн. лв., сочат още данните на БНБ. Без овърдрафта нивото им е 21,7% от всички средства, 
отпуснати на бизнеса - в това число необслужвани експозиции, загуба и преструктурирани. Увеличение на проблемните 
кредити има и при останалите сегменти. При потребителското кредитиране лошите заеми достигат 1,44 млрд. лв., или с 
близо 60 млн. лв. месечен прираст. Това са 19,13% от всички отпуснати, отново без овърдрафта. Негативният тренд не е 
подминал и ипотеките, където “лошите“ кредити са 1,567 млрд. лв. При това прирастът се ускорява, като за месец 
увеличението е с 40,6 млн. лв.  
На този фон едноцифрен остава ръстът на кредитирането във всички сегменти. От статистикатa на БНБ става ясно, че 
кредитите към бизнеса само през юни са били за 32,1 млн. лв., което е ръст от 4,1% на годишна база. Към домакинствата 
кредитирането е намаляло с 0,6%, което отново се дължи на резкия спад от 11% при овърдрафт. За сметка на това 
ипотечното кредитиране се е увеличило с 2,5%, като за покупката на нови жилища през юни са отпуснати 8,766 млн. лв.  
Общите депозити в търговските банки към края на юни са достигнали 45,1 млрд. лв. Само компаниите са депозирали с 
10% повече средства, а увеличението при домакинствата е с 11,2%. 
Външният ни дълг вече е по-нисък от БВП 
Брутният външен дълг вече е по-нисък от БВП на страната, показаха месечните данни на централната банка. През май 
дългът на страната е 36,06 млрд. евро, или 92,7 на сто от БВП. Данните сочат спад с 615,7 млн. евро в сравнение с края на 
2010 г., когато задълженията са били 101,8% от БВП. В края на май дългосрочните дългове са 25,42 млрд. евро (70,5% от 
дълга), а краткосрочните – 10,64 млрд. евро (29,5% от дълга). Брутният външен дълг на държавата в края на май пък е 
2,76 млрд. евро и намалява със 109,6 млн. евро от края на 2010 г. Експертите на централната банка отчитат, че банковият 
сектор в страната има външни дългове за 6,33 млрд. евро, като стойността им намалява с 528,7 млн. евро. От началото 
на годината до края на май са извършени плащания по външния дълг за 2,77 млрд. евро (7,1% от БВП). 
 
√ Българинът заделя по 1000 лв. за инвестиции на финансовите пазари 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/176232_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%
8A%D1%82+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+1000+%D0%BB%D0%B2.+%D0%B7%D0%B
0+%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D0%B
8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%
D0%B8 
Между 200 и 9000 лв. е сумата, с която българинът започва да търгува на световните финансови пазари през 2010 г. и 
2011 г. Това показват данните от проучване на българската платформа за онлайн търговия Trader.bg. Близо 70% от 
анкетираните обаче са посочили, че са инвестирали във валути, злато, петрол и акции на платформата суми до 1000 лева. 
Всеки пети влага между 1000 и 3000 лв. първоначално, а едва един на десет души са започнали с над 3000 лв. Най-
голямата първоначална вноска за проучения период е 9000 лв. Най-честата валута за старт на реалната сметка са 
левовете (94%). Сравнително малко хора използват евро (4%) и долари (2%). 
„Българинът продължава да инвестира на международните борси и по време на кризата. Да отделиш хиляда лева с 
ясното съзнание, че можеш да спечелиш, но и да загубиш, не е малко. Особено в момента, когато инфлацията и 
безработицата са високи и като цяло бизнес климатът не е задволителен”, коментира Пламен Пейчев, главен дилър в 
Trader.bg. 
Преди да започнат търговия с реални пари мнозинството трейдъри се обучават на демо сметка до 6 месеца (36%). Почти 
същият е броят (34%) на тези, които търгуват с виртуални средства много по-кратко - до 1 месец. 17% се упражняват до 
12 месеца. Повече от година е необходима едва на 13% от анкетираните. 
При избор на платформа за търговия за 50% от участниците в проучването най-важно е каква е нейната функционалност 
и дизайн. Над 40% посочват, че доверието в инвестиционния посредник и условията, които той предлага, са определящи 
при избора къде да търгуват. Да има достъп до платформата от всеки компютър е изискване на 39%. Други критерии, 
които анкетираните споменават, са: бързо изпълнение на поръчките (18%), добро обслужване (15%), тесен спред (11%), 
справедливи котировки (6,8%). Два са основните източника, от които хората научават за международната борсова 
търговия през интернет: онлайн портали (62%) и приятели и познати (34%).  

http://www.klassa.bg/news/Read/article/176232_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8A%D1%82+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+1000+%D0%BB%D0%B2.+%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8
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Проучването е направено сред 160 човека, избрани на произволен принцип от сключилите договор за търговия на 
платформата Trader.bg през 2010 г. и първите 6 месеца на 2011 г. Целта на допитването е да се разбере как хората 
научават за търговията на световните финансови пазари през интернет, по какви критерии избират платформа, колко 
време търгуват на демо версия, с каква сума откриват реална сметка. 
Купуваме по-евтини телевизори, компютри и климатици на изплащане 
Най-предпочитаният модел телевизор, купуван на изплащане през първите шест месеца на 2011 г., е по-евтин в 
сравнение с най-търсения през 2010 г. Това показва новата класация „JetCredit топ 10” за първата половина на 2011 г., 
изготвена от компанията за потребителско кредитиране „БНП Париба лични финанси“. През 2010 г. средната цена на 
телевизор на изплащане е била 830 – 880 лв., а през първите 6 месеца на 2011 г. - 550 – 630 лв. Освен това българите 
харчат по-малко пари за компютри, климатици и перални машини. Най-голямо е намалението при средната цена на 
компютрите – от 500 – 540 лв. през 2010 г. до 350 – 400 лв. през първите шест месеца на 2011 г. Друга разлика е, че през 
2010 г. хората са купували по-мощни РС-та. По отношение на климатиците през 2010 г. те са били на 6-о място сред най-
търсените стоки, а към момента са на 10-а позиция. Освен това, средната им цена се е понижила с около 10% - за 690 – 
740 лв. при средно 780 – 830 лв. за същия период на 2010 г.  
 
Вестник Пари 
 
√ Фирмите вече могат да вземат кредит по JEREMIE 
http://pari.bg/static/pdf/pages/06.pdf 
 
***  
Публикации за борбата със сивия бизнес 
 
Вестник Пари 
 
√ НАП connecting people 
http://pari.bg/static/pdf/pages/02.pdf 
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