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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
 
 
Вестник Труд 
 
√ Горивата поевтиняха с 5 стотинки за литър 
Дизелът и най-масовият тип бензин А 95 поевтиняха с 5 стотинки за литър и вече струват 2,15 лв./л по големите вериги 
бензиностанции в София. В една от малките вериги цените паднаха дори до малко над 2 лева за литър. 
Само преди ден горивата се продаваха на цени между 2,19 и 2,20 лева за литър. Основната причина за спада е 
поевтиняването на горивата на едро заради понижението при цената на петрола на световните пазари. 
Надявам се спадът на цените да не се дължи само на проверките, които правят държавните органи, коментира вчера 
икономическият министър Божидар Лукарски пред БНТ. „Различни пазари - различни потребления. 
Нека да не гледаме непрекъснато зад океана, пред океана и там, където има добив на петрол. Проблем на България за 
високите цени е, че нямаме собствени добиви и трябва да се съобразяваме все пак", каза още Лукарски. 
По думите му българите винаги са недоволни, докато например германците се радвали и на поевтиняване от 1-2 цента. 
„Разбира се, че като потребители бихме искали да паднат повече цените, но да не забравяме, че ние не сме най-големият 
пазар и потребители на горива. От това също зависи цената", каза още министърът. 
Той добави, че горивото, което се предлага по бензиностанциите у нас, вече е по-качествено, като припомни данните от 
проверките преди седмица, че 7% от бензина и дизела са били с отклонения в качеството. Нарушенията при отчитането на 
количествата се оказаха под 1%. 
Русия намали експортното мито за петрола с 18% 
Русия обяви, че намалява експортното мито на уралския петрол със 17,96% до 109,2 долара за тон. Досега митото беше 
133,1 долара за тон. 
По данни на ТАСС цената на барел уралски петрол през август е паднала до 45,63 долара, което е най-ниската стойност за 
последните шест години. Този сорт нефт се внася и преработва у нас от „Лукойл Нефтохим“. 
След плавно поскъпване преди дни цените на останалите сортове петрол на световните пазари отново тръгнаха надолу. 
Вчера лекият суров петрол поевтиня до 46,75 долара, което е намаление от 4,98% за ден. Брентът поевтиня с 5,08% до 
51,40 долара за барел. 
 
√ След 3,5 г. рекорден спад на безработицата в еврозоната 
За първи път от три години и половина безработицата в еврозоната отбеляза рекорден спад, засилвайки надеждите за 
възстановяване, съобщава "Ройтерс", позовавайки се на данни на "Евростат". 
През юли 2015 г. безработицата в 19-членната еврозона е паднала до 10,9%. През юни тя е била 11,1%. За пръв път от 
февруари 2012 г. безработицата в еврозоната пада под 11%. 
Сред младите обаче безработицата остава твърде висока – 21,9%. 
Сегашният ѝ рекорден спад като цяло обаче засилва надеждата, че Европа се съвзема след продължителната дългова 
криза. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Икономиката разчита твърде много на европейските средства 
Икономистът Десислава Николова от Института за пазарна икономика пред "Капитал Daily" 
Г-жо Николова, данните за икономиката показват, че тя расте с най-бързите си темпове за последните няколко години. На 
какво се дължи това? 
- През 2015 г. се вижда ясно, че основен двигател е вътрешното потребление. Експресните данни не са достатъчно 
детайлни, за да кажем дали се дължи на домакинствата или на правителството, но вероятно причината е при 
домакинствата. Основание за това предположение дава възстановяването на пазара на труда. То започна още през 2014 г. 
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и продължи през първото полугодие на тази година. Другият фактор в подкрепа на потреблението е дефлацията, която 
имахме. 
За съжаление ръстът на инвестициите в основен капитал се забавя. През последните 2-3 години те се възстановяваха, но 
виждаме, че това възстановяване вече се забавя. Това вероятно се дължи на динамиката при разплащанията по 
европейските проекти. С приближаването на края на предишния програмен период се ускори разплащането по 
европрограмите. Досега имаше ускорено наливане на европейски пари в българската икономика. В момента започва 
процесът по одобряване на проектите по новия програмен период и ще минат няколко години, преди да започнат усилени 
плащания по новите проекти. Така че най-рано 2016-2017 г. ще усетим малко ускоряване на разплащането на средствата 
по тези програми. Най-вероятно това забавяне на ръста на инвестициите в икономиката отразява именно прехода между 
двата програмни периода. 
При равни други условия и при свиване на европейските пари можем ли да очакваме подобен ръст на икономиката и през 
2016 г.? 
- Възможно е. Но всичко зависи от това как ще тръгне изпълнението на проектите по новите оперативни програми. И през 
2016 г. имаме право да получаваме пари по някои проекти, а освен това имаме право да получаваме авансово част от 
проектното финансиране. Проблемът е, че българската икономика след кризата разчита в голяма степен на европейските 
средства, не толкова на частни инвестиции. Това е фундаментален проблем, който се вижда както на национално, така и 
на регионално ниво. При градове като Бургас и Габрово, където усвояването е много високо, икономиката и пазарът на 
труда се възстановяват. И обратното, в градове като Видин, Враца, Монтана, Велико Търново, Шумен, Плевен дори има 
освобождаване на работници. 
В тези региони вероятно освен липсата на инвестиции негативно влияние оказва и постоянното повишаване на 
минималната работна заплата (МРЗ)? 
- Да. Направихме изследване на влиянието на минималната заплата върху заетостта при най-неквалифицираните 
работници. Ясно се вижда негативният ефект от вдигането на МРЗ върху хората с начално и по-ниско образование. Защото 
в по-слабо развитите области делът на ниско квалифицираните работници е много голям. 
През последните две тримесечия статистиката отчете забавяне при създаването на нови работни места. Това може ли да 
се отрази отрицателно върху растежа? 
- Да. След значителния брой работни места, създадени в края на 2014 г. (около 58 хил.), виждаме, че през последните две 
тримесечия темпът намалява сериозно. Едно от обясненията е именно бързият ръст на МРЗ, който ще продължи и през 
следващите две години. Според мен оживлението на пазара на труда започва да замира и е достигнало точка на 
пречупване и виждаме едно по-бавно създаване на работни места. Трябва да се има предвид, че статистиката все още не 
е отчела ефекта от вдигането на МРЗ с 20 лв. от 1 юли. Той тепърва ще се усеща на пазара на труда. 
До каква степен износът може да компенсира евентуален спад на потреблението? 
- От началото на годината износът се представя добре. Притеснението обаче е свързано със ситуацията в Китай. Последните 
събития показаха, че всяко притеснение за забавяне там има силни последици в други краища на света. Европейските 
икономики имат силни експозиции в Китай. България също е свързана, от една страна, чрез директния ни износ към 
азиатската държава, а от друга – косвено през европейските ни партньори. Ако китайската икономика се забави, това 
веднага ще засегне нашия износ. Също така, ако Германия например спре да изнася достатъчно за Китай, това ще се отрази 
върху нейната икономика, а оттам – нашият износ за Германия, която е най-големият пазар за български стоки, ще 
пострада. 
Трябва да имаме предвид, че поевтиняването на петрола е благоприятно за потреблението. За съжаление спадът при 
суровините не се прехвърля в достатъчна степен към горивата. Разбира се, спадът при нефта спрямо дизела и бензина 
няма как да е едно към едно, но все пак има притеснение, че българският пазар не е достатъчно конкурентен и е зависим 
от една рафинерия. Като цяло крайните цени на този пазар не са еластични, защото търсенето не е достатъчно еластично. 
При низходящо движение на цената на суровината дистрибуторите си позволяват да намаляват цената по-бавно, което е 
нормално при нееластично търсене. 
Рискът Гърция елиминиран ли е? 
- В момента ситуацията временно се е успокоила, но в средносрочен и дългосрочен план все още рискът съществува. Там 
става въпрос за неустойчиво високо ниво на дълга и за много висок политически риск. Той много бързо може да се 
превърне в икономически и финансов, както се видя тази година. Според мен този риск ще стои на европейския дневен 
ред в средносрочен и дългосрочен план. Така че не би трябвало да го махаме от списъка с рискове и пред българската 
икономика. Хубавото е, че големите им плащания са тази година и в следващите години дори да има политически кризи, 
рискът от неплащане ще бъде по-малък. 
Какъв икономически ръст би трябвало да постига България, за да бъде усетен реално от хората? 
- На България й трябва много по-висок растеж от тези 1-2%, които имаме от началото на кризата. Около 5-6% се усещат от 
икономиката. Големият проблем при постигането на такъв ръст е откъде ще дойдат кадрите, които да запълнят 
създадените работни места. В момента недостигът на квалифицирани служители е на нивата от 2007–2008 г., когато беше 
икономическият бум в страната. Тоест ние с 2% растеж вече не успяваме да запълним новосъздадените работни места. 
Единият проблем е свързан с нетната отрицателна миграция. Другият голям проблем е свързан с големия дял на хората, 
които нито работят, нито учат и, общо взето, никога не успяват да се интегрират на пазара на труда. В момента един 
сериозен дял от предприятията не намират нужните им кадри, с които да разширят дейността си. 
Не е ли възможно хората да се върнат в страната или бизнесът да започне да обучава необходимите кадри? 
- Част от бизнеса наистина се опитва да запълни пропуските на образованието. Проблемът е, че веднага щом хората бъдат 
обучени, те заминават в чужбина или отиват в друга фирма. През годините на бурен икономически растеж не станахме 
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свидетели на такова връщане. Просто защото в Западна Европа ситуацията беше още по-добра. Подобен обрат може да 
стане факт, ако нивото на доходите успее да се доближи до средното в Европа. Засега обаче средните доходи на българите 
са 40% от европейските. Трябва да достигнат 60-70%, за да се надяваме на обрат. Но това няма как да стане, ако 
производителността не се повиши. А тя не може да расте, ако образованието е некачествено. Не можем да очакваме 
бизнесът да плаща високи заплати, ако добавената стойност на служителят е ниска. 
Какви са очакванията за икономическия растеж тази година? 
- Имаме всички шансове да достигнем растеж, сходен с миналогодишния - около 2%. Ако, разбира се, не станем свидетели 
на силен вътрешен или външен шок. Миналата година видяхме какво се случва с икономиката, ако има предсрочни избори. 
Външните рискове са свързани със забавянето на европейската и световната икономика. Трябва да наблюдаваме много 
внимателно какво се случва в Китай и по световните борси, защото това може да има пряко отражение върху българската 
икономика. 
Друго, което вероятно ще се отрази негативно върху трудовия пазар и потреблението, са мерките, които се взимат по 
отношение на доходите - вдигането на МРЗ, промените в пенсионната система, които се направиха набързо. Те 
автоматично ще се отразят върху пазара на труда. Вероятно част от заетостта ще мине в неформалната икономика. А част 
от работодателите ще започнат да се замислят дали да наемат нови хора. 
 
 
Вестник Сега 
 
√ Банките увеличиха печалбата си повече от два и половина пъти за година 
Ниските лихви по депозитите са свили драстично разходите на трезорите 
Повече от два и половина пъти - с над 166%, или с 383.4 милиона лева, е нараснала печалбата на банките у нас за 1 година. 
Положителният резултат на трезорите в края на сегашния юли е бил 614 милиона лева, става ясно от последните данни на 
БНБ. В края на миналия юли банковата система отчете 230.2 милиона лева печалба. 
Само през юли банките са прибавили нови 110.4 милиона лева към печалбата си. Това е един от най-успешните им месеци 
тази година. По-голяма печалба банките са имали само през януари, когато са натрупали 120.6 милиона лева. 
По думите на икономиста Любомир Дацов все по-сериозните банкови печалби се дължат на подготовката за предстоящите 
стрес тестове и прегледа на активите им. "Банките започнаха много усилено да преструктурират портфейлите си заради 
предстоящите проверки", заяви вчера той пред "Сега". Има и друг фактор, повлиял ръста на печалбите - раздвижването на 
икономиката. Според него това е и причината за свиването на просрочените кредити. 
Основна причина за растежа на печалбата на банките обаче остават приходите от такси и комисионни. В края на юли те са 
надхвърлили 586.7 милиона лева. Реално приходите по това перо са почти равни на цялата печалба на банковата система 
за периода. Само през юли банките в България са събрали над 93.2 милиона лева от граждани и фирми под формата на 
такси и комисиони. 
Приходите от лихви през юли са били 305.9 милиона лева. От началото на годината до началото на август общата им сума 
в банковия сектор достига 2.171 милиарда лева. На годишна база обаче приходите по това перо се свиват с близо 18%, или 
с 466.8 милиона лева. Причината за спада са по-ниските лихвени нива по кредитите. Спадът на лихвите по депозитите е 
много по-голям от този по кредитите и изцяло наваксва загубата на трезорите. Разходите на банките за изплащане на лихви 
по депозити се свиват с над 46% до 568.888 милиона лева за година. В края на юли миналата година трезорите са изплатили 
1.064 милиарда лева на вложители. Така въпреки ръста на депозитите за последната година разходите на банките за 
изплащане на лихви са се свили наполовина. Причината е в драматичния спад на лихвените нива по влоговете за 
последната година. 
"Понижаването на лихвите по депозити носи печалбата на банките", обясни и доц. д-р Григор Сарийски при представянето 
на годишен доклад за развитие на икономиката на Института за икономически изследвания при БАН през юни. Според 
БАН банковата система успява да отбележи положителни тенденции, защото въпреки намалението на приходите по лихви 
от кредити разходите по депозитите намаляват много по-бързо. Освен това приходите от такси и комисиони продължават 
да се увеличават. 
СПЕСТЯВАНИЯ 
Спестяванията в банковата система през юли нарастват с 493 милиона до 71.6 милиарда лева. Депозитите на фирмите са 
се увеличили с 621 милиона до 17.9 милиарда лева, а тези на домакинствата - с 247 милиона до 42.7 милиарда 
лева.Спестяванията на кредитни институции, на финансовите предприятия и сектор "държавно управление" намаляват с 
375 милиона лева. През юли са намалели фирмените кредити с 86 милиона лева, както и жилищните кредити - със 17 
милиона лева. Увеличават се обаче заемите за други финансови предприятия със 74 милиона лева. Потребителските заеми 
растат пренебрежимо - с 11 милиона лева. 
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√ Договорени са нови осигуровки в 12 сектора 
Социалното министерство даде отсрочка на синдикатите и бизнеса да се разберат за праговете 
Синдикатите и бизнесът са договорили увеличението на осигуровките за догодина в 12 сектора, съобщиха от КТ 
"Подкрепа". Това са техническа индустрия, наука и информатика; хранителна и питейна промишленост; строителство, 
индустрия и водоснабдяване; земеделие и горско стопанство; търговия, услуги, контролни органи и туризъм; лека 
промишленост; съобщения. Не е ясно какъв е средният процент на увеличението. Икономическите дейности, за които се 
договарят минимални осигурителни прагове, са 85 и в тях са заети 1 958 509 души.  
Вчера трябваше да приключат преговорите, но заради несъгласието между социалните партньори от министерство на 
труда съобщиха, че отлагат с още седмица крайния срок. Големите сектори, в които има най-много заети, бяха без 
договорка преди последния тур. Социалният министър Ивайло Калфин има право да наложи административен ръст - 
средния процент на увеличение от секторите, в които има споразумение. Подчинените му обаче не отговориха какви са 
намеренията на министъра за тази година. Миналата година служебното правителство увеличи административно 
праговете, след като няколко години наред секторите без постигнато съгласие поддържаха едни и същи нива. 
Договорените прагове в секторите са много по-ниски от реалния доход, върху който се плащат осигуровки. За длъжностите, 
за които не се иска специална квалификация, както и за помощния персонал минималните прагове са на нивото на 
минималната заплата - 420 лв. В производството на метал например са договорили ръководителите да се осигуряват най-
малко върху 780 лв. през 2016 г. Според данните на БСК за средния осигурителен доход към април за тази длъжност 
средният осигурителен праг е 2145 лв. - почти три пъти по-висок. При производството на метал в три от длъжностите прагът 
е договорен на минималната заплата за догодина - 420 лв., но и в тях в момента реално работещите се осигуряват на 
повече пари. 
В друг сектор - производство на мебели с над 21 хил. заети - договорените прагове се движат около минималната заплата 
- 420 лв. и 440 лв. Тук увеличението също ще е за персонала без квалификация, защото той в момента се осигурява на по-
ниски пари. При среден осигурителен доход от 949 лв. за ръководните кадри към април синдикатите и бизнесът са се 
договорили за минимален праг от 600 лв. за 2016 г. 
В един от секторите с най-ниски заплати - ремонт на компютърна техника - споразумението е хората да се осигуряват 
масово на минималната заплата. Изключението е за ръководителите (на 480 лв.), и за специалистите (на 460 лв.). И двете 
длъжности имат по-висок реален осигурителен праг. Средният осигурителен доход за над 22 хил. заети тук е едва 356 лв. 
В сектор търговия е постигнат най-висок праг, за шефовете - 1250 лв., а за специалистите - 1030 лв. Договореност има и за 
осигуровките на 1601 души, които работят в производството на пиво и малц. Те реално се осигуряват на средно 1193 лв. 
към април. Договорените прагове и тук са много по-ниски от реалните - например за шефовете минимумът е 790 лв., а 
според данните на работодателите те се осигуряват на средно 2242 лв. 
С 10.5% ще се увеличат осигуровките на над 215 000 българи, което е около 11 на сто от заетите. Това са хората, които се 
осигуряват на минималната заплата. Плановете на кабинета са тя да се увеличи от 1 януари догодина от 380 на 420 лв.  
ПОЗИЦИЯ 
От Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки настояват да няма увеличение на праговете през 2016 г. 
"Налице е обективна невъзможност за постигане на увеличение на МОД, без това да се отрази негативно върху 
преимуществена част от малките и средните предприятия", пишат от асоциацията. В сектора работят около 4400 души. 
Асоциацията им посочва, че цените на безалкохолните напитки се задържат на нивата от 2009-2010 г., а разходите се 
увеличават. Средният осигурителен доход при тях е 899 лв. - с близо 11 на сто повече от 2014 г. "Особено се гордеем с 
факта, че въпреки неблагоприятната среда за поредна година успяваме не само да поддържаме нивата на заетост, но и да 
отчитаме ръст - макар и минимален", се казва още в позицията. "Служебното определяне на ръст на МОД на нива, които 
не отразяват икономическите показатели и възможностите на компаниите от сектора, водят до спад в заетостта и спад на 
средния доход за следващия годишен период. Нулевият ръст ще защити малкия и средния бизнес, като му позволи да 
предприеме действия по отношение на политиката по доходи в обхват и обем, адекватен на конкретните възможности на 
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всяка отделна компания", пишат производителите. Синдикатите са поискали средно увеличение от 17%, което според 
бизнеса не отразява икономическата реалност. 
 
investor.bg 
 
√ Рестарт на дебатите по здравната реформа 
Депутатите от парламентарната здравна комисия одобриха болниците да предоставят комплексни грижи за 
пациенти с определени заболявания и за хронично болни деца 
Болниците ще трябва да предоставят комплексни грижи за пациенти с определени заболявания и за деца с увреждания и 
хронични заболявания. Това приеха депутатите от парламентарната комисия по здравеопазване, които започнаха с 
гласуването на второ четене на промените в Закона за лечебните заведения, с които се полагат основите на здравната 
реформа на министър Петър Москов. 
На днешното заседание на парламентарната комисия по здравеопазване депутатите не успяха да стигнат до най-
щекотливите текстове – тези за Националната здравна карта, както и сливането, задължителната акредитация и 
приватизацията на болниците. 
С приетите днес текстове се регламентира и създаването на комплексни, високоспециализирани центрове за лечение на 
деца с увреждания и хронични заболявания, където пациентите ще получават медицинска помощ без да бъдат 
хоспитализирани. Създаването на такива центрове здравното министерство анонсира в началото на август. 
Регламентът за комплексността предизвика дебат сред депутатите. Георги Кючуков от АБВ посочи, че не е заложено 
определение за това какво представляват комплексните грижи” и има нужда от точна дефиниция, за да бъдат приети тези 
текстове. 
Тунчер Кърджалиев от ДПС поиска текстът за комплексността да отпадне, тъй като според него идеята е безпредметна при 
условие, че болниците работят с клинични пътеки. Емил Райнов от БСП изказа също подобно опасение и допълни, че и в 
момента комплексността не е забранена. 
Здравният министър Петър Москов, който присъстваше на заседанието, обясни, че комплексният подход е световен 
подход в лечението на редките заболявания например. Той посочи, че не може да се разпише какво е комплексност за 
всяко едно заболяване, тъй като за това си има медицински стандарти. Същевременно министърът подчерта, че 
определение за това какво представляват комплексните грижи е включено по-нататък в законопроекта. 
Очаквано дебат предизвикаха и текстовете, свързани с изискванията за квалификацията на директорите на диагностично-
консултативните центрове и лечебните заведения. Първоначално Москов искаше изискването директорите а имат 
специалност "здравен мениджмънт“ да отпадне, за да се разшири кръга от лица, които биха могли да заемат управленски 
постове. 
Това му предложение обаче не беше подкрепено от ГЕРБ, както и от останалите партии и няколко групи депутати направиха 
свои предложения за изискванията. Най-строг беше вариантът на Лъчезар Иванов от ГЕРБ, но той беше отхвърлен при 
гласуването. 
В крайна сметка народните представители приеха да се запази изискването за квалификацията по здравен мениджмънт 
или икономика без значение къде и как е придобита. 
С промените в закона се дава възможност на диагностично-консултативните центрове да откриват допълнително още до 
5 легла за наблюдение и лечение до 48 часа, свързано с клинични изпитвания на лекарства. Текстовете също предизвикаха 
дискусия, но в крайна сметка мнозинството постигна единодушие с мотива, че така се дава възможност за привличане на 
инвестиции и приходи. 
Депутатите приех асъщо така в болниците да не се осъществяват козметични услуги и процедури. Това няма да засегне 
пластичната и възстановителна хирургия, за която се готви нов стандарт и разделянето й от козметичните манипулации. 
 
√ За 12 икономически дейности са факт споразуменията за минимален осигурителен доход 
Най-ниският размер на минималния осигурителен доход се покачва на нивото на минималната работна заплата - 420 
лв., което влиза в сила от 1 януари 2016 г. 
За 12 икономически дейности са сключени споразумения за определянето на минималния осигурителен доход за 
предстоящата 2016 година. 
Списъкът с подписалите споразумението включва синдикалните структури и съответните браншови работодателски 
организации в следните направления: техническа индустрия, наука и информатика; хранителна и питейна промишленост; 
строителство, индустрия и водоснабдяване; земеделие и горско стопанство; търговия, услуги, контролни органи и туризъм; 
лека промишленост; съобщения. 
Характерно е, че най-ниският размер на минималния осигурителен доход се покачва на нивото на минималната работна 
заплата - 420 лева, която се очаква да влезе в сила от 1 януари 2016 година. 
С най-висок размер е минималният осигурителен доход за отрасъл „Търговия“ - 1250 лева. 
По-рано днес от Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България се обявиха против увеличаването 
на минималния осигурителен доход от 2016 година. 
 
√ Безработицата в България с най-бърз спад в ЕС през юли 
Продължават проблемите с младежката безработица в южните държави от Евросъюза 
Безработицата у нас намалява с най-бързите темпове в общността - от 11,5% през юли 2014 година до 9,4% през юли тази 
година. Сезонно изгладените данни на Евростат показват още, че нивото на безработица у нас е малко под средното за ЕС. 
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В цялата общност без работа са малко над 23 млн. души, или 9,5% от трудоспособното население в ЕС. Безработните 
българи са 313 хил. души.  
По данни на европейската статистическа служба през юли има леко понижение на безработицата в Евросъюза – до 9,5% 
спрямо 9,6% през юни и много по-видимо подобрение на трудовия пазар спрямо юли 2014 година, когато безработицата 
достигаше 10,2%. 
В еврозоната също има спад на безработицата до 10,9% през юли от 11,1% през юни и 11,6% през юли 2014 година. 
От статистиката е видно, че най-ниската безработица в ЕС е в Германия – 4,7%, на обратния полюс са южните държави – 
Гърция, Испания, Италия, Португалия и Кипър. Най-сериозна е ситуацията в Гърция, където без работа са 25% от 
трудоспособното население. 
Данните обаче са към май 2015 година заради спецификата при отчитането на безработните от страна на ElStat. Все пак 
данните на гръцката статистика показват известна стабилизация на трудовия пазар – през юли 2014 година безработицата 
е била 27 на сто. 
Голям проблем за южната ни съседка обаче остава младежката безработица – почти 52% от хората под 25 години са без 
работа. Данните показват влошаване на ситуацията – през юли 2014 година процентът е бил 49,5 на сто, но спрямо май 
има леко намаление. 
В Испания безработните младежи под 25 години са 48,6%, а в Италия – 40,5%. Като цяло младежката безработица в ЕС е 
20,4%. 
Данните за България показват подобряване на ситуацията с младежите без работа – през юли младежката безработица в 
страната е 18,1%, спрямо 19,3% през юни. 
 
√ Пожелалите промяна на пенсионния фонд се увеличават с близо 3 хил. за 3 месеца 
През второто тримесечие намалява както общият размер на прехвърлената сума, така и средната сума, падаща се 
на лице, поискало смяната 
През второто тримесечие на 2015 г. броят на осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и 
прехвърляне на средства от индивидуалните партиди в пенсионните фондове, нараства с 2 966 души. 
Освен това броят на осигурените продължава да се увеличава, докато общият размер на прехвърлената сума и средната 
сума, падаща се на лице, пожелало промяната, намаляват. Това показват изчисленията на Investor.bg на база актуалните 
данни на управление „Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор (КФН). 
В периода април-юни осигурените лица, упражнили своето право за еднократна промяна на участието и прехвърляне на 
средства от собствените партиди срещу такса от 20 лв., са общо 45 060 души. Броят им е с 2 966 души, или със 7%, по-голям 
в сравнение с първото тримесечие. Желаещите да сменят пенсионния си фонд обаче са с 479 по-малко спрямо второто 
тримесечие на 2014 г., което потвърждава цялостната тенденция за спад. 
Но тримесечното повишение е в резултат на повечето желаещи да сменят универсалния си пенсионен фонд в рамките на 
втория стълб. Те са с 2 997 повече спрямо първите три месеца на 2015 г., докато желаещите да променят професионалния 
си фонд намаляват. Най-малко осигурени лица пък са променили участието си в доброволните пенсионни фондове - 572. 
Тенденцията през първото тримесечие беше напълно противоположна. Тогава желаещите да сменят професионалния си 
фонд бяха повече от тези, пожелали промяна на фонда, в който работодателят ги осигурява задължително, ако работещите 
са в трета категория труд. 
През второто тримесечие въпросните 45 060 осигурени лица от подалите заявления и променили участието си във 
фондовете за допълнително пенсионно осигуряване са преместили 97,527 млн. лв. В сравнение с първото тримесечие 
сумата се понижава с 3%, или с 3 млн. лв., а спрямо второто на 2014 г. - намалява с 3,9%, или с 3,9 млн. лв. 
От общата сума за вторите три месеца на годината 86,8 млн. лв. са преминали от един универсален фонд в друг, 9,6 млн. 
лв. е разликата при професионалните пенсионни фондове, а при доброволните фондове – 1,2 млн. лв., сочат данните на 
КФН. 
Разбивка по дружества показва, че само при универсалните пенсионни фондове, които са задължителни за родените след 
31.12.1959 г., нетната разлика (разликата между броя на лицата, които постъпват в даден фонд, и тези, които го напускат и 
отиват в друг) е най-голяма при УПФ „Съгласие“ (-4 128 лица), УПФ „Доверие“ (-1 598 лица) и УПФ „Бъдеще“ (-1 741). 
Най-голямата положителна разлика е при УПФ „ДСК-Родина“ (5 585) и ЗУПФ „Алианц България“ (2 591 лица). 
По отношение на сумите, които са прехвърлени от един УПФ в друг, най-голяма е нетната разлика при УПФ „Доверие“ (-
11,93 млн. лв.) и при УПФ „Съгласие“ (-8,45 млн. лв.). Най-много средства са се стекли към УПФ „ДСК-Родина“ (15,24 млн. 
лв.) и универсалния фонд на „Алианц България“ (5,64 млн. лв.). 
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Нетен размер на прехвърлените средства от индивидуалните партиди към 30 юни 2015 г. (в лв.) 

 
Графика: КФН 
 
Статистиката разкрива още, че средният размер на прехвърлените средства на едно осигурено лице, променило участието 
си в сравнение с първото тримесечие, се понижава с 223,96 лв. до 2 164,38 лв. За сравнение – спадът спрямо година по-
рано е в рамките на 63,21 лв. от 2 227,59 лв. 
През периода общият брой на осигурените лица също расте – с 25 112 души за три месеца и със 105 534 души за година до 
4 320 978. 
 

Промяна на участие и прехвърляне на средства на тримесечна база 

Показател 
Първо тримесечие 

на 2015 г. 

Второ тримесечие 

на 2015 г. 

Абсолютно 

изменение 

Изменение в 

% 

Осигурени лица, прехвърлили партидите 

си 
42 094 45 060 2 966 7,05% 

- УПФ 38 699 41 696 2 997 7,74% 

- ППФ 2 967 2 792 -175 -5,90% 

- ДПФ 428 572 144 33,64% 
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Прехвърлени средства (в млн. лв.), в т.ч.: 100,534 97,527 -3,007 -2,99% 

- УПФ 87,605 86,754 -0,851 -0,97% 

- ППФ 12,026 9,555 -2,471 -20,55% 

- ДПФ 0,903 1,218 0,315 34,88% 

Среден размер на прехвърлени средства 

на едно осигурено лице (в лв.) 
2 388,34 2 164,38 -223,96 -9,38% 

Общо осигурени лица, в т.ч.: 4 295 866 4 320 978 25 112 0,58% 

- УПФ 3 431 987 3 454 407 22 420 0,65% 

- ППФ 270 164 272 138 1 974 0,73% 

- ДПФ 593 715 594 433 718 0,12% 

 
 

Промяна на участие и прехвърляне на средства на годишна база 

Показател 
Второ тримесечие 

на 2014 г. 

Второ тримесечие 

на 2015 г. 

Абсолютно 

изменение 

Изменение в 

% 

Осигурени лица, прехвърлили партидите 

си, в т.ч.: 
45 539 45 060 -479 -1,05% 

- УПФ 41 522 41 696 174 0,42% 

- ППФ 3 149 2 792 -357 -11,34% 

- ДПФ 868 572 -296 -34,10% 

Прехвърлени средства (в млн. лв.), в т.ч.: 101,442 97,527 -3,915 -3,86% 

- УПФ 85,188 86,754 1,566 1,84% 

- ППФ 12,073 9,555 -2,518 -20,86% 

- ДПФ 4,181 1,218 -2,963 -70,87% 

Среден размер на прехвърлени средства 

на едно осигурено лице (в лв.) 
2 227,59 2 164,38 -63,21 -2,84% 
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Общо осигурени лица, в т.ч.: 4 215 444 4 320 978 105 534 2,50% 

- УПФ 3 360 551 3 454 407 93 856 2,79% 

- ППФ 264 148 272 138 7 990 3,02% 

- ДПФ 590 745 594 433 3 688 0,62% 

Таблици: Изчисления на Investor.bg по данни на КФН  

 
√ България и Световната банка подписаха втори меморандум за еврофондовете 
Страната ще получи консултантска помощ в области като околна среда, транспорт и енергетика 
България и Световната банка подписаха втори меморандум за подкрепа при усвояване на еврофондовете, съобщи 
пресцентърът на Министерския съвет. 
Документът дава възможност страната да получи консултантска помощ по отношение на структурните и инвестиционни 
фондове за периода 2014-2020 г. Той беше подписан от вицепремиера по европейските фондове и икономическата 
политика Томислав Дончев и вицепрезидента на Световната банка за Европа и Централна Азия Сирил Мюлер. 
Ще бъдат сключвани двустранни споразумения за техническа помощ от всички управляващи органи и бенефициенти по 
оперативните програми, финансирани чрез програма „Добро управление“. Консултантският принос на Световната банка 
ще е в приоритетните сфери за инвестиции със средства от ЕС, сред които околна среда, транспорт, енергетика, развитие 
на селските райони, горски сектор, рибарство, финансови инструменти, публична администрация и др. 
„За България Световната банка не е просто консултант, а стратегически партньор - не само за техническа или отраслова 
експертиза, каквато България вече има натрупана, а за дългосрочно планиране на реформите във всички критични 
сектори“, заяви Томислав Дончев. 
Той очаква сътрудничеството да помогне да изпълним предварителните условия за европейското финансиране, поставени 
от ЕК, така че да се осигури солидна основа за изпълнение на новите оперативни програми. 
“Световната банка подкрепя България в изпълнението на европейските приоритети на страната. Екипът на СБ е твърдо 
решен да продължи да предоставя данни и анализи, базирани на доказателства, в изпълнение на правителствените 
приоритети през новия програмен период 2015-2020“, заяви Сирил Мюлер при подписването. 
Посещението на Сирил Мюлер е първата визита в страната след поемането му на поста вицепрезидент за Европа и 
Централна Азия на 1 юли тази година, а България е първата държава от неговата европейска обиколка. 
Меморандумът влиза в сила в деня на подписването му и е в сила до 31 декември 2023 г., когато изтича срокът за 
разплащане по европейските фондове за сегашния програмен период. 
В съобщението се припомня, че това е вторият меморандум между България и Световната банка за сътрудничество в 
областта на еврофондовете. Първото споразумение беше сключено през януари 2012 г., като в рамките му бяха подписани 
шест договора за предоставяне на аналитично-консултантски услуги в областта на иновациите, водите, пътищата, 
земеделието и здравеопазването. 


