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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
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√ Прокуратурата и ДАНС започнаха проверка на сигналите за корупция в енергетиката 
До месец спецгрупата ще излезе с резултати, заяви главният прокурор Цацаров 
Съвместна група от прокурори във Върховната прокуратура и агенти от ДАНС проверяват сигналите за нарушения в 
енергетиката, подадени миналата седмица от работодателските организации. Това съобщи пред журналисти главният 
прокурор Сотир Цацаров. 
Резултатите от проверката ще излязат до един месец, каза Цацаров, цитиран от Фокус. "Мисля, че ще продължи до около 
месец (проверката). Нарушенията са свързани и с работата на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и с така 
наречените възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), обясни главният обвинител в държавата. По думите му "очевидно 
става въпрос за средства за акомулиране на печалби без кой знае какъв ефект за обществото". 
Припомянме, че шефовете на четирите работодателски организации - Васил Велев на АИКБ, Божидар Данев на БСК, Цветан 
Симеонов на БТПП и Кирил Домусчиев на КРИБ се срещнаха преди седмица с Цацаров и внесоха в Прокуратурата три 
сигнала за нередности в енергетиката. Документите , че съществуват множество резерви за намаляване на цената на 
електрическата енергията, ако бъдат прекратени нарушенията в системата, за които има достатъчно данни. 
Единият сигнал се отнася до Американските централи – ТЕЦ "Марица изток 1" и ТЕЦ "Марица изток 3". В него е изложена 
хронологията по изграждане на обектите, свързана с редица нарушения на процедурите за определяне на чуждестранните 
инвеститори. Констатирано е, че те са извършени непрозрачно и има участие на офшорни дружества с неизвестна 
собственост на капитала. Одвен това е издавана лицензия без доказателства за сигурно финансиране. 
Сигналите касаят времето от момента на подписване на договорите, през годините, когато са били многократно 
анексирани в ущърб на държавата и водят до последиците българските граждани и бизнесът да плащат над 330 млн. лв. 
годишно, над пазарната цена, само за електроенергията, която се изкупува от американските централи, обясни Домусчиев. 
Също така има и забавяне във влизането в експлоатация и технически проблеми - не е достигната договорената мощност 
от две турбини по 300 мегавата, а е само две по 200 мегавата. 
Работодателите изразиха съмнение, че НЕК е упражнило правата си във връзка със същественото неизпълнение от страна 
на инвеститора, което дава възможност договорът да бъде прекратен или договорен. 
Сопред Домусчиев държавата е трябвало да стане собственик на централите след определен период от време, но 
договорите се анексират и НЕК се е отказала от собствеността си със знанието на Министерство на енергетиката. Според 
работодателите е направена скрита приватизация на ТЕЦ "Марица Изток 3”, защото 80% от собствеността е на Enel. 
Констатиран е и конфликт на интереси, тъй като собственикът и строителят са една и съща фирма. 
Организациите предлагат Прокуратурата да сезира компетентните американски власти по реда на щатския Закон за 
чуждестранните корупционни практики. 
Вторият сигнал съдържа данни за нарушения, свързани с работата на фотоволтаични централи през нощта, когато липсва 
слънцегреене и за изкупуване на електрическа енергия от централи преди въвеждането им в експлоатация. Според шефа 
на КРИБ има нарушения в процеса на присъединяването на ВЕИ централите, тъй като още през 2009 г. заявените за 
присъединяване мощности са били в размер, който сочи преизпълнение на националната индикативна цел с 16% съгласно 
директива 9/28 на ЕС. 
Голяма част от становищата, давани за присъединяване от НЕК са при липса на документи по наредба 6. Домусчиев обясни, 
че тези нарушения водят до това таксата "Задължение към обществото" да бъде увеличавана постоянно. Според него 
перспективата е да има и следващи увеличения, ако не промени нещо в системата. 
Третият сигнал пък е за евентуални закононарушения на КЕВР във връзка с публикуването на административен акт, 
постановен от нея. В сигнала се представят данни, според които на сайта на комисията първоначално публикуваното 
решение за утвърждаване на нетното специфично производство на електроенергия от фотоволтаици е подменено с нов 
PDF-файл, според който изкупуваната енергия е завишена. 
Според работодателите вторият вариант на файла е изцяло в полза и облагодетелства производителите на електроенергия 
от ВЕИ, тъй като чрез нея се определят по-големи количества електроенергия от ФЕЦ за изкупуване по преференциални 
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цени. От друга страна промяната на текста е във вреда на българските граждани и бизнеса, които поемат тази финансова 
тежест чрез плащането на добавката "задължения към обществото". 
Бизнесорганизациите искат Американските централи да излязат на свободния пазар, за да спрат българските граждани и 
бизнеса да плащат 330 млн. лв. годишно заради политически грешки. Според тях категорично става дума за корупция. 
 
3e-news.net 
 
√ Главният прокурор обеща резултат от разследването за злоупотреби в енергетиката до месец 
До около един месец се очаква да приключи прокурорското разследване по сигналите на национално представителните 
работодателски организации - КРИБ, БСК, АИКБ и БТПП, за злоупотреби в енергетиката. Това стана ясно от днешното 
изказване на главния прокурор Сотир Цацаров пред журналисти. 
Цацаров припомни, че е създадена работна група с участието на прокурори от Върховната прокуратура, агенти от 
съответната дирекция на ДАНС и редставители на Министерството на енергетиката, на която е възложен анализът на 
сигналите. Мисля, че работата по сигналите ще бъде приключена до около месец, обясни Цацаров. "Те са свързани и с 
работата Комисията за енергийно и водно регулиране и с така наречените възобновяеми енергийни източници, очевидно 
средство за комулиране на печалби без кой знае какъв ефект за обществото", каза главният прокурор. 
Работната група беше създадена наскоро по предложение на министър-председателя Бойко Борисов със задачата да 
разследва потенциалните закононарушения в системата на енергетиката. В нея са предадени внесените днес от НПРО три 
сигнала: 
Първият съдържа данни за нарушения, свързани с работата на фотоволтаични централи през нощта (когато липсва 
слънцегреене) и за изкупуване на електрическа енергия от централи преди въвеждането им в експлоатация. Освен това, в 
сигнала се повдига въпросът за крайната собственост на търговски дружества, експлоатиращи ВЕИ-централи, свързани с 
длъжностни лица, в чиито правомощия влиза вземането на решения относно ВЕИ-сектора, т.е. при явен конфликт на 
интереси. Излагат се и данни за действия и бездействия на държавни регулаторни органи, които не се упражнили 
достатъчен контрол и не са реализира административно-наказателна отговорност срещу нарушителите. 
Вторият сигнал се отнася до т.нар. Американски централи – ТЕЦ „Мариза изток 1“ и ТЕЦ „Марица изток 3“. В сигнала е 
изложена хронологията по изграждане на обектите, свързана с редица нарушения на процедурите за определяне на 
чуждестранните инвеститори, неразкриване на действителните собственици на капитала на проектните дружества, както 
и сключването на неизгодни за държавните енергийни дружества сделки с ел.енергия, които водят до задължително 
изкупуване на ел.енергия, в нарушение на правилата за конкуренция на ЕС. Предвид обстоятелството, че първоначалните 
инвеститори са американски компании, които са подчинени на американското законодателство, НПРО предлагат на 
Прокуратурата на РБ да сезира компетентните американски власти по реда на щатския Закон за чуждестранните 
корупционни практики. 
Третият сигнал е за евентуални закононарушения във връзка с публикуването на административен акт, постановен от 
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). 
В сигнала се представят данни, според които на сайта на КЕВР първоначално публикуваният PDF-файл с текст на Решение 
№ СП-1 от 31.07.2015 г. е бил подменен с нов PDF-файл, но с друг текст на същото решение, със същия номер и мотиви, но 
с множество различия в частта за утвърждаване на нетното специфично производство на ел.енергия от фотоволтаични 
електрически централи (ФЕЦ).  
Вторият вариант на файла е изцяло в полза и облагодетелства производителите на електрическа енергия от фотоволтачини 
централи, тъй като чрез нея се определят по-големи количества електрическа енергия от ФЕЦ за изкупуване по 
преференциални цени. От друга страна, такава евентуално извършената промяна на текста е във вреда на българските 
граждани и бизнес, които следва да поемат тази финансова тежест чрез плащането на добавката „задължения към 
обществото“. Ако данните в сигнала бъдат потвърдени, то е налице нарушение на административно-производствените 
правила и извършване на длъжностни престъпления, коментират от работодателските организации. 
 
faktor.bg 
 
√ Цацаров обеща да извади на светло далаверите в енергетиката до месец 
Част от тях са свързани с възобновяемите енергийни източници, чрез които само са комулирани печалби, без особен ефект 
за обществото 
До около един месец се очаква да приключи прокурорското разследване по сигналите на национално представителните 
работодателски организации - КРИБ, БСК, АИКБ и БТПП, за злоупотреби в енергетиката. Това стана ясно от днешното 
изказване на главния прокурор Сотир Цацаров пред журналисти. 
Цацаров припомни, че е създадена работна група с участието на прокурори от Върховната прокуратура, агенти от 
съответната дирекция на ДАНС и редставители на Министерството на енергетиката, на която е възложен анализът на 
сигналите. Мисля, че работата по сигналите ще бъде приключена до около месец, обясни Цацаров. "Те са свързани и с 
работата Комисията за енергийно и водно регулиране и с така наречените възобновяеми енергийни източници, очевидно 
средство за комулиране на печалби без кой знае какъв ефект за обществото", каза главният прокурор. 
Работната група беше създадена наскоро по предложение на министър-председателя Бойко Борисов със задачата да 
разследва потенциалните закононарушения в системата на енергетиката. В нея са предадени внесените днес от НПРО три 
сигнала: 
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Първият съдържа данни за нарушения, свързани с работата на фотоволтаични централи през нощта (когато липсва 
слънцегреене) и за изкупуване на електрическа енергия от централи преди въвеждането им в експлоатация. Освен това, в 
сигнала се повдига въпросът за крайната собственост на търговски дружества, експлоатиращи ВЕИ-централи, свързани с 
длъжностни лица, в чиито правомощия влиза вземането на решения относно ВЕИ-сектора, т.е. при явен конфликт на 
интереси. Излагат се и данни за действия и бездействия на държавни регулаторни органи, които не се упражнили 
достатъчен контрол и не са реализира административно-наказателна отговорност срещу нарушителите. 
Вторият сигнал се отнася до т.нар. Американски централи – ТЕЦ „Мариза изток 1“ и ТЕЦ „Марица изток 3“. В сигнала е 
изложена хронологията по изграждане на обектите, свързана с редица нарушения на процедурите за определяне на 
чуждестранните инвеститори, неразкриване на действителните собственици на капитала на проектните дружества, както 
и сключването на неизгодни за държавните енергийни дружества сделки с ел.енергия, които водят до задължително 
изкупуване на ел.енергия, в нарушение на правилата за конкуренция на ЕС. Предвид обстоятелството, че първоначалните 
инвеститори са американски компании, които са подчинени на американското законодателство, НПРО предлагат на 
Прокуратурата на РБ да сезира компетентните американски власти по реда на щатския Закон за чуждестранните 
корупционни практики. 
Третият сигнал е за евентуални закононарушения във връзка с публикуването на административен акт, постановен от 
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). 
В сигнала се представят данни, според които на сайта на КЕВР първоначално публикуваният PDF-файл с текст на Решение 
№ СП-1 от 31.07.2015 г. е бил подменен с нов PDF-файл, но с друг текст на същото решение, със същия номер и мотиви, но 
с множество различия в частта за утвърждаване на нетното специфично производство на ел.енергия от фотоволтаични 
електрически централи (ФЕЦ).  
Вторият вариант на файла е изцяло в полза и облагодетелства производителите на електрическа енергия от фотоволтачини 
централи, тъй като чрез нея се определят по-големи количества електрическа енергия от ФЕЦ за изкупуване по 
преференциални цени. От друга страна, такава евентуално извършената промяна на текста е във вреда на българските 
граждани и бизнес, които следва да поемат тази финансова тежест чрез плащането на добавката „задължения към 
обществото“. Ако данните в сигнала бъдат потвърдени, то е налице нарушение на административно-производствените 
правила и извършване на длъжностни престъпления, коментират от работодателските организации. 
 
forumnews.bg 
 
√ ДАНС и прокурори подхванаха далаверите в енергетиката 
Спецгрупа проверява сигналите срещу договорите за американските централи, които работодателските 
организации внесоха 
Създадена е група от Върховна прокуратура и агенти на ДАНС, която да анализира сигналите на работодателските 
организации за злоупотреби в енергетиката, съобщи главният прокурор Сотир Цацаров. 
Става въпрос за сигналите, които миналата седмица внесоха четирите работодателски организации АИКБ, БСК, БТТП и 
КРИБ. Те бяха на специална среща с главния прокурор и му предадоха три групи сигнали за злоупотреби в енергетиката.  
Резултатът от проверката ще дойде до около месец, каза още Цацаров. 
Сигналите са свързани и с работата на КЕВР, с договорите на американските централи – ТЕЦ „Марица Изток” 1 и 3, и с т.нар. 
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)които според главния прокурор, „очевидно са средство за акумулиране на 
печалби без кой знае какъв ефект за обществото“. 
 
Информационна агенция Фокус 
 
√ Главният прокурор Сотир Цацаров: Създадена е група за анализ на сигналите на работодателските организации за 
злоупотреби в енергетиката 
Създадена е група, съвместно от прокурори от Върховната прокуратура и агенти от съответната дирекция на ДАНС, на която 
е възложен анализа на сигналите на работодателските организации във връзка със злоупотребите в енергетиката. Това 
каза пред журналисти главният прокурор Сотир Цацаров, предаде репортер на Агенция "Фокус" . На въпрос кога да бъдат 
очаквани резултати от работата им, той отговори: "Мисля, че до около месец. Те са свързани и с работата Комисията за 
енергийно и водно регулиране и с така наречените възобновяеми енергийни източници, очевидно средство за комулиране 
на печалби без кой знае какъв ефект за обществото". 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Чакаме за Шенген поне до 2017 г., Германия не ни искала (Обзор) 
България ще трябва да чака поне до есента на 2016 г., за да получи евентуално дата за присъединяване към Шенген. Самото 
падане на границите пък няма да стане преди 2017 г. 
Това е най-оптимистичният сценарий, по който работи българското правителство. Причина за това е отказът 
присъединяването към Шенген на България и Румъния дори да бъде обсъждано на срещата на вътрешните министри от 
ЕС в края на тази седмица. Първоначалните очаквания и на двете страни бяха, че на съвета на 8 октомври ще им бъде 
определена дата за присъединяване поне с въздушните граници от началото на следващата година. Разширяването на 
тенгенското пространство с България и Румъния обаче дори не е включено в дневния ред на съвета, на който участие ще 
вземе вицепремиерът и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова. 
Германия се противопоставя категорично в момента да бъдат давани дати за падане на границите с България и Румъния, 
разказа в понеделник вицепремиерът Меглена Кунева. Тя не обясни дали възраженията на Берлин са свързани с 
бежанската криза в Европа, или са заради борбата с корупцията у нас, която бе изтъквана като причина за предишните 
отлагания на членството ни в Шенген. В момента обаче били отпаднали традиционните противници на приемането ни в 
зоната без граничен контрол като Франция, Холандия и скандинавските държави. 
“От наша страна договорът е изпълнен, там е записано, че когато имаме техническа готовност, влизаме в Шенген. Очаквам 
партньорите да направят решителна стъпка. За съжаление обаче, общественото мнение е част от решаването на това 
уравнение, а в момент, когато се изграждат стени и се включва предпазна клауза за Шенген, няма добра атмосфера за 
водене на преговори”, заяви вицепремиерът. 
Кунева ще помоли премиера Бойко Борисов да постави остро въпроса с присъединяването ни към Шенген на Европейския 
съвет на 15 октомври, разказа още тя. На тази среща на европейските лидери трябвало да бъдат получени поне гаранции, 
че през втората половина на следващата година страната ни ще получи дата за присъединяване към Шенген. 
 
√ МФ: За 2016 г. 2,3% ръст на икономиката и 0,5% инфлация 
Финансовото министерство залага под 9,3% безработица 
2% ръст на икономиката през 2015 г. и 2,3 на сто за 2016 г. са записани в есенната прогноза на финансовото министерство. 
Експертите от ведомството припомнят, че през пролетта бяха предположили, че за тази година ръстът ще е само 1,4%. 
Сегашната прогноза ще е в основата на изчисленията за бюджета за догодина. Сметките са при курс от 1,13 долара за евро, 
който ще се запази до 2018 г. Очакванията за цената на петрола са да е около 53,1 долара за барел за тази година, 51,8 за 
2016 г., 57 за 2017 г. и през 2018 г. да се качи до 61,5 долара. 
2015 г. щяла да бъде последната с дефлация. За тази година очакваният спад на цените е коригиран от 1,7 на 0,4%. За 2016 
г. средногодишната инфлация щяла да е 0,5% и леко ще се ускорява през следващите години. 
Заетостта също ще нараства с 0,5-0,6% догодина, а безработицата ще пада под нивото от 9,3 на сто. 
Според новата прогноза до края на тази година ръстът в потреблението на домакинствата ще стигне 1,4%, а догодина се 
очаква той да се ускори до 2,5%. През 2015 г. износът ще се увеличи със 7,5%, а догодина темповете му леко ще се забавят 
до 3,5 на сто. От 2016 до 2018 г. търговският дефицит ще расте при изпреварващ номинален ръст на вноса над износа. 
Балансът по текущата сметка ще се понижи от сегашните 0,5 до 0,8% от БВП за 2017 г. Според експертите номиналните 
доходи от труд за 2015 г. ще са по-високи с 4,5% в сравнение с 2014 г., а през 2016 г. ръстът ще бъде по-осезаем - с 4,8%. 
Междувременно финансовото министерство обяви и данни за държавния дълг към август - той е малко над 12,153 млрд. 
евро. Вътрешните задължения са 4,161 млрд., външните - 7, 892 млрд. евро. За последния август са извършени дългови 
плащания за 16,2 млн. лв. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Бизнес активността в еврозоната се забавя 
Секторът на услугите е повишил цените за пръв път от четири години 
Бизнес активността в еврозоната е отбелязала най-слабия си ръст от четири месеца през септември, показват данните от 
съставния индекс на мениджърските поръчки (PMI). Проучването също така показва, че фирмите в сектора на услугите са 
увеличили цените си за пръв път от четири години, което е окуражителен сигнал за Европейската централна банка (ЕЦБ), 
която се опитва да стимулира инфлацията в региона. 
Смесени сигнали  
През март ЕЦБ започна програма за изкупуване на ценни книжа на стойност 60 млрд. евро месечно, чиято цел е да се 
справи с риска от дефлация и да стимулира икономическия растеж. Засега обаче няма много сигнали, че тази политика 
дава резултат. Според анализаторите от фирма Markit, която изготвя PMI индекса, данните сочат само умерен 
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икономически растеж от 0.4% в еврозонта през третото тримесечие. Отделно от това статистиката показа, че 
потребителските цени във валутния съюз отново са спаднали през миналия месец. 
Финалните данни за PMI индекса показват ниво от 53.6 пункта, което е по-слабо от предварителното измерване от 53.9 
пункта. През август индексът достигна 54.3 пункта. Показателят все пак се задържа над нивото от 50 пункта, разделящо 
свиването от растежа, от юли 2013 г. Същевременно новите поръчки за фирмите от всички сектори отчитат значително по-
бавен ръст. Компаниите също така са създали по-малко работни места, което показва, че може да се очаква допълнително 
влошаване. 
Отделният PMI индекс за сектора на услугите, който отговаря за по-голямата част от икономиката на еврозоната, е спаднал 
до 53.7 пункта спрямо 54.4 за август. При фирмите от производството показателят спада до 52 пункта спрямо 52.3 за 
предходния месец. 
Съставните PMI индекси на някои от най-големите икономики в еврозоната – Германия, Италия и Испания, отбелязват спад 
през септември. Франция се разграничава от тенденцията, като нейният PMI индекс отбелязва слаб ръст. Според Markit 
втората най-голяма икономика в региона може да очаква покачване на БВП с 0.2% през третото тримесечие. 
Забавяне във Великобритания  
PMI на сектора на услугите в най-голямата икономика извън еврозоната – Великобритания, отчита силно забавяне до 53.3 
пункта, през септември спрямо 55.6 през август. Така показателят достига най-ниското си ниво от април 2013 г. "Това без 
съмнение е разочароващ резултат и може да подхрани опасения за състоянието на британската икономика, особено 
предвид доминиращата роля на сектора на услугите", коментира Хауърд Арчър от IHS Global Insight. "Трудно могат да се 
намерят позитивни точки в тези данни, които със сигурност ще подхранят очаквания, че централната банка няма да 
предприеме затягане на паричната си политика в скоро време", добавя той. 
 
√ Доходността на европейските пенсионни схеми страда от високи такси 
Представянето на осигурителните продукти е по-лошо от това на капиталовите пазари, се казва в доклад на 
потребителската организация Better Finance 
Пазарът на инвестиционни и пенсионни продукти е сред най-лошо представящите се в Европа и високите такси са един от 
основните му проблеми. Това отбелязват от Better Finance – Европейска федерация на инвеститорите и потребителите на 
финансови услуги, в свой доклад за състоянието на частните пенсионни системи. Според организацията липсата на доверие 
на потребителите е резултат от систематичната неспособност на много от финансовите посредници да предоставят 
дългосрочна възвращаемост. Федерацията е направила своето проучване сред 15 държави от ЕС, в които живее 86% от 
населението на съюза. България също е включена в изследването, като резултатите показват, че за периода от 2002 г. до 
2014 г. средната годишна доходност на пенсионните компании, коригирана с инфлацията, е била 0.51%. 
Цената на комисионите 
Таксите и комисионите имат много голямо влияние върху доходността, показват наблюденията. Като цяло за периода от 
1999 до 2014 г. капиталовите пазари се представят много добре – доходността им е 40-50%, в САЩ и Европа. Много добра 
доходност има и от облигациите, в които са вложени около половината от активите на европейските пенсионни схеми. 
Останалата половина е предимно в акции и дялове. Като цяло от 2001 до 2012 г. делът на акциите в портфейлите на 
пенсионните фондове е намалял от 57% на 21%. 
Колкото и добро да е представянето на пазарите на акции и периодичните печалби от дългови книжа, таксите и 
комисионите оказват съществено отрицателно влияние върху пенсионните компании. Изводите са направени за период 
от 15 години – от 2000 г. до края на 2014 г. Проучването обхваща дългосрочни финансови продукти, предлагани на крайни 
клиенти. Според изводите в доклада през това време са липсвали адекватна информация за общо събираните такси и 
постигнатата доходност. Като цяло много често пенсионните фондове имат значително по-лошо представяне от средното 
за капиталовите пазари, смятат експертите. 
Различна Европа, различни пенсии 
Европа продължава да е разделена и според представянето на пенсионните схеми в различните държави – във 
Великобритания, Холандия и Дания пенсионните схеми и животозастраховките представляват голяма част от БВП и 
реалната им доходност е от "критично значение". В същото време в Италия и Испания например зависимостта е много по 
голяма от солидарните системи. Подобно е положението и в България, където в частни пенсионни фондове отива само 
малка част от вноската, и то от хората, които не са поискали всичко да е в НОИ. Останалите държави са в позиция между 
двете положения – между силната зависимост от капиталовите схеми и солидарните. 
Инфлация и дефлация 
Добрата новина е, че за последните години инфлацията намалява (в някои страни е отчетена и дефлация) и това свива 
разликите между номиналната и реалната доходност. Реалната е тази, която остава, след като от брутната доходност се 
извади натрупаната инфлация. Изчисленията за България показват, че средната годишна доходност на пенсионните 
фондове от инвестиции, коригирана с инфлацията, е 0.51% за периода от 2002 г. до 2014 г. Брутната доходност е била 
отрицателна само през 2008 г., но ако се сложат таксите, тя е на минус още и за 2002 и 2011 г. Ако се добави инфлацията 
или дефлацията, отрицателният реален резултат година по година се задълбочава, а на минус са още 2005 и 2006 г. (виж 
таблицата). За целия период миналата година е била единствена с дефлация и това е повлияло добре на реалната 
доходност. 
Автор на частта за България е финансистът Любомир Христов, основател на Инситута за дипломирани финансови 
консултанти. В коментар по повод доклада Христов отбелязва и основните препоръки към европейските власти – 
създаване на единен европейски продукт с ниски разходи, възможност за повече избор, прекратяване на пристрастните 
продажби на пенсионни продукти. Последното означава и гарантиране на "компетентни съвети за дългосрочни 
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инвестиции". Сред другите препоръки е и въвеждане на обучение по основи на финансовата математика в училищата, 
отбелязва Христов. 
Представители на пенсионните компании, които потърсихме по темата, отказаха да коментират, преди да са прочели 
доклада. 
 

Резултати на българските универсални фондове (в %) 
Година Брутна доходност от инвестиции Реална доходност след такси и инфлация 

2002 8.55 -6.63 

2003 6.82 -0.87 

2004 12.54 1.16 

2005 7.66 -1.06 

2006 8.65 -1.75 

2007 15.5 2.64 

2008 -21.19 -32.65 

2009 8.84 3.2 

2010 6.05 1.2 

2011 0.57 -5.55 

2012 8.2 3.25 

2013 5.67 2.92 

2014 6.71 6.51 

Източник: Better Finance 
 
 
Вестник Сега 
 
√ МФ вдигна прогнозата си за ръста на икономиката 
Догодина безработицата ще спадне до 9.2% 
Финансовото министерство ревизира сериозно макроикономическата прогноза. МФ очаква реалният растеж на БВП през 
2015 г. да достигне 2% вместо първоначално заложените 1.4% и да се ускори до 2.3% през 2016 г. Подобряват се и 
прогнозите за пазара на труда. Очакванията за възстановяване на кредитирането обаче не се сбъдват и прогнозите са 
ревизирани надолу.  
МФ очаква експортът на нашите фирми да достигне 7.2% т.г. (при първоначална прогноза 2.8%). По-високият износ на стоки 
компенсира лошите данни за туристическия сезон. С по-доброто развитие на икономиката МФ е ревизирало в 
положителна посока и очакванията си за безработицата, която се очаква да достигне през 2015 г. средно равнище от 10%. 
На фона на тези данни за 2016 г. МФ прогнозира растеж на БВП от 2.3%. Очаква се приносът на износа да се ограничи 
заради по-високата база, постигната тази година. Финансовите експерти очакват през 2016 г. да бъде забавен и растежът 
на инвестициите заради приключването на стария програмен период при усвояване на еврофондовете и по-бавното 
стартиране на новите оперативни програми. При потреблението отново се разчита на засилване на доверието на 
потребителите и ръст от 2.5%. Анализите сочат, че и догодина безработицата ще продължи да пада, но по-бавно от т.г., 
като ще достигне 9.2%. За понижаването на темпото ще допринасят и по-високият стаж и възраст за пенсиониране.  
Негативно са ревизирани очакванията за развитие на паричния сектор. Очаква се предстоящите стрес тестове в банките, 
относително високите лихвени нива и високата фирмена задлъжнялост да продължат да оказват задържащ ефект върху 
ръста на кредитите за частния сектор. За 2016 г. МФ очаква 0.8% инфлация при - 0.7% дефлация за 2015 г. 
 
Основни параметри 

Пролет 2015 Есен 2015 2016 г. 

Реален ръст на БВП, % 1.4 2 2.3 

Безработица, % 10.8 10 9.2 

Преки чужд. инвестиции, % от БВП 3.2 3.2 3.2 

Кредити за бизнеса, ръст,% 2.6 0.2 1.2 

Кредити за домакинствата, % 0.7 0.4 1.1 
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√ БНБ прави нов спецотдел за надзор на банките 
До края на годината в БНБ ще бъде създаден специален отдел за анализ на рисковете в пазарното поведение на банките. 
Той е част от плана за реформиране и развитие на банковия надзор, приет вчера от Управителния съвет на БНБ. Изготвен 
е с помощта на МВФ и Световната банка. Още този месец пък ще бъде създадена дирекция "Дистанционен надзор" в 
управление "Банков надзор", за да се съкрати времето за извършване на надзорни инспекции. Инспекциите на място пък 
ще бъдат по-чести и ще има ротация на екипите за проверка на различни банки.  
През октомври ще бъде създадена и новата дирекция "Преструктуриране на банки". До март 2016 г. ще бъдат подготвени 
законодателни промени, които да разширят надзорните правомощия на БНБ. Анализът е показал редица проблемни 
сфери в надзора над банките у нас като неадекватен управленски модел в надзорните функции на БНБ и слабости във 
вътрешната организация на управлението. Открити са и непълноти в нормативната база, а кризата с КТБ е показала 
проблеми в координацията и обмена на информация с други институции като Фонда за гарантиране на влоговете, ДАНС, 
Министерството на финансите, КФН. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Заплатите нарастват с 4,8% През 2016 г. 
Повишиха до 2,3% прогнозата на икономическия ръст 
През 2016 г. ръстът на икономиката ще се ускори до 2,3%, а заплатите ще нараснат с 4,8%, предвижда есенната 
макроикономическа прогноза на Министерството на финансите. Новите прогнози са много по-добри от пролетните 
очаквания на МФ, когато се предвиждаше през 2016 г. ръстът на БВП да е само с 1,7%, а доходите да се увеличат с 2,8%. 
Потреблението на домакинствата ще се засили още през втората половина на тази година като тенденцията ще сезапази 
и през 2016 г., смятат експертите от МФ. Това ще се дължи на положителното развитие на пазара на труда и повишаването 
на доходите. В резултат ръстът на БВП за тази година ще бъде 2%, при 1,4% заложени в пролетната прогноза на МФ. 
Повишаването на потреблението се очаква да доведе до откриване на нови работни места и падане на безработицата до 
9,2% през 2016 г. Наред с това се очаква заплатите тази година да се повишат с 4,5%, а догодина с 4,8%. 
За разлика от очакванията за ръста на БВП и доходите, пролетните очаквания за инфлацията са коригирани надолу. Новите 
очаквания са инфлацията догодина да бъде 0,8%, при инфлация от 1,8%, заложена в пролетната прогноза на МФ. Това се 
дължи на продължаващия спад на цените на петрола, което ще доведе и до поевтиняване на горивата. Освен това повечето 
суровини се очаква да поевтинеят през 2015 г. и 2016 г. заради голямото предлагане и свитото търсене в световен мащаб. 
 
Прогнози 
 
Показател 2015 2016 2017 2018 
Ръст на БВП 2% 2,3% 2,5% 2,7% 
Ръст потребление 1,4% 2,2% 2,7% 2,9% 
Ръст инвестиции 1,8% 1,5% 2,9% 3,6% 
Безработица 10% 9,2 8,5% 8% 
Ръст на доходите 4,5% 4,8% 4,9% 5,1% 
Инфлация -0,7% 0,8% 1% 1,9% 
Ръст на заемите 
- за фирми 0,2% 1,2% 2,9% 4,1% 
- за граждани 0,4% 1,1% 1,9% 2,6% 
Курс долар/евро 1,12 1,13 1,13 1,13 
Петрол "Брент" 
(долара за/барел) 53,1 51,8 57,0 61,5 
 
По данни на МФ 
 
investor.bg 
 
√ Какво се случи с българската икономика през летните месеци 
Потребителите са позитивно настроени, макар и бизнес доверието да се свива, показва обобщен доклад на НСИ 
През второто тримесечие на 2015 година произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) в България е 21,5 млрд. лева, 
което означава, че на човек от населението се падат по 2 982 лева от стойностния обем на показателя. Спрямо същия 
период на миналата година икономиката на страната расте с 2,2%. 
Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани в обобщен доклад за 
развитието на икономиката в последните месеци. Данните са разделени в различни сектори. 
Според тях в областта на промишлеността се наблюдава свиване на показателя на доверие с 1,7 пункта през септември, 
въпреки че данните за промишленото производство през юли сочат ръст от 3,4% на годишна база. 
По отношение на индивидуалното потребление българите остават предпазливи – общият показател на доверие на 
потребителите, измерен към края на юли, остава на нивото, измерено през април. Общата оценка за развитието на 
икономическата ситуация през последните 12 месеца е по-малко негативна. 
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Това обуславя и ръста на оборота в търговията на дребно, макар и ръстът през юли да е минимален – с 0,1%. 
За по-позитивните нагласи вероятно отношение има и подобряването на ситуацията на трудовия пазар. През второто 
тримесечие заетите в страната са малко над 3 млн. души, което в сравнение с второто тримесечие на 2014 година има ръст 
от 0,8 на сто. Безработните българи са 330 хил. души, или 9,9% от трудоспособното население. Спрямо същия период на 
миналата година безработните намаляват с 50,9 хил. души, а коефициентът на безработица – с 1,5 процентни пункта. 
В същото време обаче индексът на потребителските цени продължава своя ход надолу – през август намалението е от 0,8% 
спрямо същия месец на 2014 година. Най-вероятно тенденцията ще продължи – индексът на цените на производител, най-
ранният измерител на инфлацията, също намаляват при това с 1,8% през август. 
От обобщените данни на НСИ е видно още, че средната работна заплата е 868 лева, което е с 0,6% по-малко спрямо май. 
На годишна база обаче има ръст от 8,2 на сто. 
По отношение на международните трансакции статистиката показва, че търговското салдо в първите седем месеца на 
годината е отрицателно в размер на 1,13 млрд. евро, спрямо 1,58 млрд. евро за същия период на 2014 година. Текущата 
сметка обаче е положителна – в размер на 675 млн. евро, при излишък от 446 млн. евро за периода януари – юли 2014 
година. 
Износът на стоки и услуги през второто тримесечие се увеличава със 7,2%, а вносът – с 6,5 на сто, става ясно още от данните 
на НСИ. 
 
√ Делът на държавния дълг остава 28,4% към БВП в края на август 
За месец общите задължения на държавата намаляват с 2,3 млн. евро 
През август делът на държавния дълг като част от брутния вътрешен продукт (БВП) остава без промяна спрямо юли на ниво 
от 28,4%, разкрива актуалният месечен бюлетин на Министерството на финансите (МФ). 
 

 
 
Графика: МФ 
 
В абсолютно изражение общите задължения на държавата възлизат на 12,154 млрд. евро. За един месец те се понижават 
с едва 2,3 млн. евро. 
В осмия месец на 2015 г. само външният дълг е за 7,892 млрд. евро, като е по-нисък само с 1,5 млн. евро спрямо юли. 
Намалението се дължи на извършени погашения по държавни инвестиционни заеми. Въпреки това от началото на 
годината задълженията към чужбина са с 810,2 млн. евро повече. 
Към 31 август вътрешните задължения са в размер на 4,162 млрд. евро, като за месец намаляват с 0,8 млн. евро. 

 
Дълг на България към 31 август 2015 г. в млн. евро 

Вид 
Дълг към 
декември 

2014 г. 

Дълг към 
юли 2015 

г. 

Дълг към 
август 2015 

г. 

Изменение 
от 

началото 
на 

годината 

Изменение 
спрямо 

предходния 
месец 

Дял към 
БВП 

Външен 
дълг 

7081.7 7893.4 7891.9 810.2 -1.5 18.4% 

Вътрешен 
дълг 

4219.1 4262.5 4261.7 42.6 -0.8 10% 

Държавно-
гарантиран 

дълг 
355 311.2 305.8 -49.2 -5.4 0.7% 
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Общо 
(външен + 
вътрешен) 

11300.7 12155.9 12153.6 852.9 -2.3 28.4% 

Таблица: Изчисления на Investor.bg по данни на МФ 
 

В края на месеца нивото на външния дълг остава без промяна при 18,4% от БВП. Делът на вътрешните задължения също е 
на нивото си от юли, когато спадна до 10 на сто. 
В структурата на дълга относителният дял на вътрешния държавен дълг е 35,1%, а на външния – 64,9%, показват още 
изчисленията на министерството. Освен това към края на август валутната структура на държавния дълг има следните 
стойности: 79,1% е в евро, 19,9% - в левове, 0,4% - в щатски долари, и 0,6% в други валути. 
Извършените плащания по държавния дълг за периода от началото на 2015 г. до края на август възлизат на 2,91 млрд. 
евро, от които 2,67 млрд. евро са за погашения и 236,98 млн. евро. лихви. Само през август са платени 8,29 млн. евро. 
Към края на август номиналният държавногарантиран дълг е 305,8 млн. евро, като 25 млн. евро от него са вътрешните 
държавни гаранции. Спрямо предходния месец размерът на държавногарантирания дълг се свива с 5,4 млн. евро, като 
към края на юли той беше в размер на 311,2 млн. евро. Спада МФ отдава основно на извършените погашения по външните 
държавногарантирани заеми. 
Относителният му дял спрямо БВП е 0,7% и остава непроменен от юни насам. От началото на годината плащанията по 
държавногарантирания дълг са в размер на 47,887 млн. евро, като 42,8 млн. евро са погашения по главници и 5,08 млн. 
евро – по лихви. 
По силата на чл. 18 от Закона за държавния дълг държавногарантираният дълг представлява всички финансови 
задължения, за които Министерският съвет е издал гаранции от името и за сметка на държавата при спазване изискванията 
на Конституцията. 
На вътрешния пазар държавата предоставя гаранции по силата на Закона за студентското кредитиране, а по външните 
задължения – за проекти към Световната банка, Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за 
възстановяване и развитие и други. 
 
epicenter.bg 
 
√ Поуки от КТБ: БНБ обяви 16 мерки за реформа на банковия надзор  
БНБ включи поуките от фалита на КТБ в „План за реформиране и развитие на банковия надзор“ с 16 мерки. Управителният 
съвет на централната банка е приел документа на свое заседание, стана ясно от официално съобщение. 
Планът описва най-важните дейности и сроковете за тяхното изпълнение до края на 2016 г. Мерките са разработени след 
вътрешен анализ на практиките в управление „Банков надзор“ на централната банка и независима външна оценка от 
съвместен екип на Международния валутен фонд (МВФ) и Световната банка. 
Степента на съответствие на нашите надзорни практики с Базелските принципи за ефективен банков надзор е 
незадоволителна, показали анализите. От общо 29-те критерия по 9 е констатирано съответствие, по 12 – съответствие в 
голяма степен, и по 8 – несъответствие в голяма степен.  
Централната банка открои шест проблемни сфери: 
- Неадекватен модел за упражняване на надзорните функции на БНБ; 
- Слабости във вътрешната организация на управление „Банков надзор“; 
- Непълноти в нормативните актове, регламентиращи този надзор; 
- Липса на институционална рамка за управление на кризи и преструктуриране на банки; 
- Недобра информационнотехнологична и комуникационна осигуреност на надзора; 
- Недостатъчна координация и обмен на информация с други институции като Фонда за гарантиране на влоговете в 
банките, ДАНС, Министерството на финансите, Комисията за финансов надзор и Комисията за публичен надзор над 
регистрираните одитори.  
Управление „Банков надзор“ ще трябва да представя пред ръководството на БНБ тримесечни доклади за текущото 
надзорно наблюдение на банките, проведено дистанционно и като проверки на място. В тях ще съобщава за установени 
проблеми и предприети мерки, както и за промени в акционерната структура на банките. Ще се увеличи броят на 
инспекционните екипи и ще се създаде отдел „Анализ на рисковете, свързани с пазарното поведение“.  
За нуждите на банковия надзор ще се търсят подходящи компютърни програми. До юни 2016 г. Трябва да бъде избран 
независим консултант, който да анализира съществуващите IT решения и да предложи по-добри. 
 
√ Конкурс: Двама са готови да дадат 650 млн. евро на енергетиката 
С част от парите НЕК трябва да плати дълговете си към двете американски ТЕЦ 
Двама кандидати са подали заявления в „Български енергиен холдинг“ (БЕХ), че са готови да отпуснат на държавната 
мегакомпания 650 млн. евро кредит. Това стана ясно вчера от съобщение на холдинга. Имената на банките-кандидатки в 
конкурса не бяха съобщени.  
По-голямата част от заема на стойност близо 1,3 млрд. лв. е необходима на дъщерната фирма НЕК, за да плати над 900 
млн. лв. дългове за електроенергия, произведена от двете американски ТЕЦ. Те от своя страна трябва да преведат над 350 
млн. лв. на държавните Мини „Марица-изток“. НЕК дължи значителни суми за ток също на АЕЦ „Козлодуй“ и на ТЕЦ 
„Марица-изток 2“. 
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БЕХ търси и инвестиционен консултант за нова облигационна емисия на стойност 650 млн. евро. Документи за участие в 
този конкурс са подали 12 кандидата. Техните имена също не се съобщават.  
Предстои да бъде проведен вторият етап на процедурите. Допуснатите участници ще бъдат поканени да представят 
обвързващи оферти. След това ще бъде избрано икономически най-изгодното предложение за финансиране, обясниха от 
БЕХ.  
Преди две години държавният холдинг пусна на международните финансови пазари облигации за 500 млн. евро, отново 
за да финансира НЕК.  
Държавната електрокомпания се стреми да получи новата инжекция до 30 ноември тази година. Изчистването на 
дълговете на НЕК към двете американски ТЕЦ преди тази дата е последното условие, за да влязат в сила споразуменията 
за намаляване на изкупните цени на тока от тях. 


