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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Инвестор,бг 
 
√ Каква заплата трябва да взема един висшист? 
КНСБ предлагат минимална заплата за служители висшисти, бизнесът е против 
 
КНСБ вече има официално предложение към изпълнителната власт и към работодателите за минимален доход на хората, 
които имат висше образование и работят по специалността си. Това каза по Нова телевизия президентът на организацията 
Пламен Димитров. 
 
Предложението се отнася за хората с висше образование, които работят по специалността си, разясни Димитров. За него 
това е мярка за задържане на квалифицираните хора в България и решаване на проблема с недостига на кадри в 
определени сектори.  
 
По думите му и сега 99% от договорените минимални осигурителни доходи в реалната икономика са за над 700 лева, тоест 
само 1% от хората са под тази сума. По негови данни 268 хиляди висшисти у нас работят по специалността си. Идеята е да 
бъде записано в закон, за да има сигурност за заплатите на висшистите, каза той. 
 
"Това не е нова идея", коментира Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал. Според него в условията на 
пазарна икономика има и други фактори, които влияят при формиране на възнагражденията. По думите на Велев всяко 
административно налагане на пазара на труда води до сив сектор. 
 
За Велев проблемът с липсата на квалифицирани кадри в България не може да се реши с предложението на КНСБ. Той 
изтъкна, че проблемът е друг – че няма висшисти, от които има нужда икономиката. 
 
От своя страна Димитров отбеляза, че за да има такива висшисти, те трябва да имат стимул да учат.  „В края на краищата 
хората искат да знаят защо да учат, ако няма поне минимален задоволителен праг, а не да получат, колкото каже пазарът”, 
посочи Димитров. И допълни, че тъкмо тази ситуация гони специалистите ни в чужбина, „защото в Германия и Австрия 
например, пазарът казва друго”. 
 
Велев отговори, че този проблем се решава чрез държавни стимули – стипендии за инженерни специалности например. 
Димитров отбеляза, че трябва да има подобни стимули за образование, но то трябва да бъде обвързани с последващото 
възнаграждение. 
 
Тази година АИКБ ще призове работодателските организации да не участват в договаряне на минимални осигурителни 
прагове, каза още Велев. Те ще настояват първо за споразумение по формирането на минимална работна заплата, която 
да се договаря по икономически дейности. 
 
 
Утро 
 
√Може ли минималната заплата за висшисти да стане 690 лв.? 
 
От няколко седмици КНСБ излезе с официално предложение към изпълнителната власт и работодателите да се обсъди 
идеята за въвеждане на минимален доход на хората, които имат висше образование и работят по специалността си. Това 
заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров в сутрешния блок на Нова ТВ. 
 
Той  е категоричен, че трябва да се предприемат мерки за запазване на специалистите у нас. В системата на МВР например, 
висшистите започват работа с 2,2 пъти над базовата заплата в МВР, която е 372 лв., посочи той. 
 
99% от договорените минимални осигурителни доходи между бизнеса и синдкатите всяка година за 568 хил. работещи 
висшисти, разпределени в трите най-важни категории, са над 700 лв. Едва 1-2% не са достигнали тази сума. 
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Васил Велев от Асоциация на индустриалния капитал коментира, че тази идея не е нова, но в ценообразуването трябва да 
се вземат и други елементи. В реалния живот има пазар на труда и той определя цената на труда. В държавната 
администрация има сектори, в които може би си струва да се водят такива преговори, подчерта той. 
 
Всяко едно администриране на пазара на труда води до бягство в сивия сектор. Проблемът не е, че няма висшисти, 
проблемът е, че няма такива, от които икономиката има нужда, обясни Велев. Той е категоричен, че усилията трябва да 
бъдат насочени към стимулиране на професии, за които има глад на пазара. 
 
Не може постоянно да се мъчим да въвеждаме регламентации, които да премахват пазара на труда, подчерта Васил Велев. 
Той допълни, че България е единствената страна, в която има минимални осигурителни доходи. Минималната работна 
заплата трябва да се договаря по икономически дейности и тя трябва да бъде различна за различните икономически 
дейности. 
 
Пламен Димитров се съгласи с факта, че стимули трябва да има, но според него младите трябва да получават по-високи 
доходи, за да останат в България. Проблемът, който възниква са ниските възнаграждения. 
 
Двамата експерти не постигнаха съгласие по казуса. 
 
 
ECONOMIC.BG 
 
√ Може ли минималната заплата за висшисти да стане 690 лв.? 
 
От няколко седмици КНСБ излезе с официално предложение към изпълнителната власт и работодателите да се обсъди 
идеята за въвеждане на минимален доход на хората, които имат висше образование и работят по специалността си. Това 
заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров в сутрешния блок на Нова ТВ. 
Той  е категоричен, че трябва да се предприемат мерки за запазване на специалистите у нас. В системата на МВР например, 
висшистите започват работа с 2,2 пъти над базовата заплата в МВР, която е 372 лв., посочи той. 
99% от договорените минимални осигурителни доходи между бизнеса и синдкатите всяка година за 568 хил. работещи 
висшисти, разпределени в трите най-важни категории, са над 700 лв. Едва 1-2% не са достигнали тази сума. 
Васил Велев от Асоциация на индустриалния капитал коментира, че тази идея не е нова, но в ценообразуването трябва да 
се вземат и други елементи. В реалния живот има пазар на труда и той определя цената на труда. В държавната 
администрация има сектори, в които може би си струва да се водят такива преговори, подчерта той. 
Всяко едно администриране на пазара на труда води до бягство в сивия сектор. Проблемът не е, че няма висшисти, 
проблемът е, че няма такива, от които икономиката има нужда, обясни Велев. Той е категоричен, че усилията трябва да 
бъдат насочени към стимулиране на професии, за които има глад на пазара. 
Не може постоянно да се мъчим да въвеждаме регламентации, които да премахват пазара на труда, подчерта Васил Велев. 
Той допълни, че България е единствената страна, в която има минимални осигурителни доходи. Минималната работна 
заплата трябва да се договаря по икономически дейности и тя трябва да бъде различна за различните икономически 
дейности. 
Пламен Димитров се съгласи с факта, че стимули трябва да има, но според него младите трябва да получават по-високи 
доходи, за да останат в България. Проблемът, който възниква са ниските възнаграждения. 
Двамата експерти не постигнаха съгласие по казуса. 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
Инвестор.бг 
 
√ Президентските избори ще са на 6 ноември 
Без дебат народните представители отхвърлиха другите две предложения 
 
Парламентът реши, че президентските избори ще бъдат на 6 ноември. Без дебат народните представители отхвърлиха 
другите две предложения. 
 
Така следващият държавен глава вероятно ще бъде избран на 13 ноември, когато би трябвало да е вторият кръг. 
 
Искането за вот на 6 ноември беше внесено от ГЕРБ, РБ, ПФ, БДЦ. За тази дата гласуваха 133 депутати, 14 бяха против, а 8 
се въздържаха. 
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БСП имаше предложение президентските избори да бъдат на 23 октомври, но мнозинството го отхвърли. Единствено 
социалистите защитиха искането си. Жельо Бойчев обясни, че предлагат възможно най-ранна дата, за да може през 
ноември държавата да се занимава с приемането на бюджета. 
 
Повечето депутати гласуваха и против искането на ДПС изборите. То беше изборите за президент да са на 30 октомври. 
 
 
 
√ Младежката безработица е 13,2% към края на юни 
През първото полугодие на годината средномесечният брой на безработните младежи до 29 г. е бил 40 хиляди души 
 
Безработните младежи до 29 години са намалели с 26%, или 14 500 към края на първото полугодие на 2016 г. спрямо 
същия период на миналата година. Това показват данните на Агенцията по заетостта, които бяха представени по време на 
заседание на Координационния съвет за изпълнение и мониторинг на Националния план за изпълнение на Европейската 
гаранция за младежта 2014-2020 г., съобщават от социалното министерство. 
 
Делът на безработните младежи от общия брой регистрирани в бюрата по труда също намалява. През периода януари-
юни 2016 г. той е бил 13,2%, спрямо 15,2% за същото шестмесечие на 2015 г. През първото полугодие на тази година 
средномесечният брой на безработните младежи до 29 г. е бил 40 690.  
 
По данни на Евростат в България нивото на младежката безработица се понижава до 13,8% през май спрямо 22,9% от май 
2015 г. Броят на безработните младежи е намалял почти наполовина – от 43 хил. души през май миналата година до 22 
хил. души през май т.г. 
 
От началото на година в общините с най-висок брой неактивни млади хора са назначени 95 младежки медиатори, които 
са работили с 3 839 неактивни младежи.  
 
През тази и следващата година ще се изпълнява проект за повишаване на информираността на младежите за 
възможностите, които им се предоставят чрез Гаранцията за младежта в България. В рамките на проекта е предвидено 
провеждането на информационни дни в 6 града в страната, както и обучения за младежките медиатори. Ще се създаде и 
информационен портал с актуална информация за възможностите, които се осигуряват на младежите, за включването им 
в обучение, квалификация или заетост. 
 
През кариерните центрове в страната на Министерство на образованието са преминали над 24 хиляди младежи. В дуално 
обучение са включени 149 ученици от 4 професионални гимназии за придобиване на 5 професии и 8 специалности. 
 
 
 
√ Консултанти от МБВР ще подготвят стратегия за адаптация към климатичните промени 
Средства за консултантската помощ са предвидени в бюджета на програма „Добро управление“ 
 
Консултанти от Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) ще подготвят Националната стратегия за 
адаптация към изменението на климата и план за действие. Това става ясно от проект на решение на Министерския съвет 
за Споразумение за консултантски услуги между екоминистерството и МБВР. Проектът е публикуван за обществено 
обсъждане. 
 
Националната стратегия за адаптация към изменението на климата ще предвиди действия за периода до 2030 г. като се 
фокусира върху различни сектори от икономиката. Целта е да се намали отрицателното въздействие на климатичните 
промени. 
 
Предвидено е за консултантската помощ да бъдат заплатени 2,9 млн. лв. от бюджета на оперативна програма „Добро 
управление“ 2014-2020 г. 
 
Споразумението предвижда консултантите да направят макроикономически анализ и оценки на следните сектори: селско 
стопанство, горско стопанство, биологично разнообразие и екосистеми, воден баланс и управление на водите, енергия, 
транспорт; инфраструктура и строителство, градска среда, човешко здраве, туризъм.  
 
Предвижда се окончателният проект на Национална стратегия за адаптация да бъде предоставен от Международната 
банка за възстановяване и развитие през октомври 2017 г. 
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√ Националният гаранционен фонд ще гарантира до 3 млн. лв. по кредити на фермери 
Схемата е в подкрепа на малки и средни предприятия с проекти по Програмата за селските райони 
 
Националният гаранционен фонд (НГФ) ще гарантира до 3 млн. лева по кредити на земеделски производители. Заеми по 
новата гаранционна схема, която ще стартира през август, ще отпускат 18 финансови институции, обяви на 
пресконференция днес зам.-министърът на земеделието Васил Грудев. 
 
Финансовият ресурс на новата гаранционна схема е 50 млн. лева и има готовност той да се увеличи, каза Грудев, цитиран 
от БТА. 
 
Схемата е в подкрепа на малки и средни предприятия, търсещи финансиране за проекти по Програмата за развитие на 
селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г. Новост е, че тя ще гарантира кредити и за други инвестиционни и оборотни нужди 
на регистрираните земеделски производители, посочи зам.-министърът. 
 
Фондът ще покрива 50 на сто от стойността на отпуснатите заеми, като първите гаранции се очакват в началото на август. 
 
Програмата използва ресурс от освободени гаранции от предходната гаранционна схема по ПРСР 2007 - 2013 г., обясни 
Самуил Шидеров, изпълнителен директор на НГФ. Повторното използване на средствата и генерирането на допълнителен 
ресурс от финансовите институции са и сред основните предимства на финансовите инструменти, добави той. 
 
По гаранционната схема по ПРСР, действаща в периода 2013 - 1015 г., НГФ работеше с 14 банки. Подкрепените 
инвестиционни проекти бяха 544 на обща стойност 375 млн. лева. 
 
От началото на дейността си до момента НГФ е реализирал 4 гаранционни програми. С подкрепата на фонда търговските 
банки са отпуснали финансиране на близо 4 хил. малки и средни предприятия на обща стойност 940 млн. лева, информира 
Шидеров. 
 
 
 
24 часа 
 
 
√ Бисер Петков бе избран за управител на НОИ 
 
Досегашният управител на Националния осигурителен институт (НОИ) Бисер Петков бе избран за още един 4-годишен 
мандат от НС. При гласуването той постигна абсолютно единодушие от 151 гласа. За него гласуваха депутати от всички 
парламентарни групи. С пълно мнозинство и дори с един глас повече - 152 бе одобрена кандидатурата на Весела 
Караиванова за подуправител на НОИ. 
 
 
 
Труд 
 
√ Маринела Петрова е новият заместник-министър на финансите 
 
Министър-председателят Бойко Борисов назначи Маринела Петрова за заместник-министър на финансите на мястото на 
Карина Караиванова, която беше избрана от Народното събрание за председател на Комисията за финансов надзор, 
съобщават пресцентъра на МС. 
Маринела Петрова е магистър по специалността „Социално-икономическо планиране“, придобита в Университета за 
национално и световно стопанство, и магистър по „Европеистика“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 
Следдипломната й квалификация, придобита в образователни институции в Австрия, Япония, Обединеното кралство, САЩ 
и Холандия, е в областта на анализа на икономическите политики, финансовото и макроикономическото прогнозиране, 
координация и управление на икономическите политики в ЕС, и умения за водене на преговори. 
Професионалният й път започва през 1992 г. като експерт в Агенцията за икономическо програмиране и развитие 
(впоследствие преименувана на Агенция за икономически анализи и прогнози), в която през май 2001 г. става директор на 
дирекция „Европейска интеграция“. 
От 2 ноември 2009 г. заема длъжността директор на дирекция „Европейски въпроси и политика“ в министерството, а от 
октомври 2010 г. досега е директор на дирекция „Икономическа и финансова политика“ в МФ и отговаря за изготвянето 
на Националната програма за реформи и Конвергентната програма, наблюдението по макроикономическите дисбаланси, 
подготовката на позициите и участие в съветите ЕКОФИН, Икономически и финансов комитет (EFC), Комитета по 
икономически политики (EPC), Бюджетен комитет и други европейски формати. Има пряка отговорност в подготовката на 
присъединяването на страната ни към Европейския паричен съюз. 
Свободно владее английски език, ползва френски и руски. 
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Сега 
 
√ Пълен хаос цари кой закон контролира ГМО в храните 
Агроминистерството оправда намаляването на глобите "с по-разумен подход" 
 
Новите драстично по-ниски глоби за ГМО са "определени в разумен размер, така че да бъдат реално приложими и 
събираеми, като същевременно се запази и техният възпиращ и възпитателен ефект". Така министерството на земеделието 
мотивира вчера промяната, приета в сряда от правителството. Както "Сега" писа, министрите одобриха нов Закон за 
храните, според който глобите за пускане на пазара на храни с ГМО без разрешение от министерството на земеделието и 
без специално обозначение на етикета, както и за влагане на ГМО съставки в храни за деца са от 2000 до 4000 лв. и от 4000 
до 6000 лв. за юридически лица. Досега санкцията беше от 25 000 до 35 000 лв., а за юридически - от 50 000 до 70 000 лв. 
 
"Практиката показва, че глобите с такива високи размери се налагат изключително рядко. През 2015 г. е установена една 
пратка соя зърно с произход Украйна със съдържание на ГМО над допустимата прагова норма 0.9%. Съставени са 2 акта за 
установяване на административно нарушение", допълниха оттам. "В специалния закон - Закона за генетично 
модифицирани организми, са предвидени изключително високи санкции по отношение на пускането на ГМО на пазара, 
етикетирането и опаковането им" е другото обяснение на министерството за намаляването на глобите над 10 пъти. В 
същото време в мотивите към закона пише, че с него се завишават глоби за други нарушения при храните, тъй като по-
ниските санкции нямат ефект. 
 
Специалният закон за ГМО касае основно производството, но има и текстове за пускането на пазара и дори за етикетите 
на храни с ГМО. Според него глобата за пускане на пазара на подобни продукти без разрешение е огромна - от 300 до 500 
хил. лв. Почти същата е санкцията за продажба на продукти извън точно определеното по лиценз - от 200 до 500 хил. лв. В 
закона е описано и какви трябва да са етикетите на храни с ГМО - например съобщението, че продуктът е с 
генномодифициран организъм трябва да заема поне 25% от опаковката. Нарушението за етикетирането се санкционира с 
200 до 500 хил. лв. 
 
Не е ясно обаче защо една и съща материя е описана в два закона, но с коренно различни санкции. Няма логика и в 
обяснението, че глобите по Закона за храните са прекалено високи, за да са събираеми, докато огромните санкции в Закона 
за ГМО си стоят високи и се ползват като обяснение за намалението на глобите в другия закон. Не е ясно и най-важното - 
по кой закон ще санкционират занапред министерството на земеделието и агенцията по храните, които осъществяват 
контрола над храните с ГМО и според двата закона. От агенцията по храните обявиха, че досега има само един случай на 
открити ГМО храни в нарушение на закона - случаят със соята от Украйна. Там са наложени 2 глоби - на производителя и 
на доставчика за 1000 и за 2000 лв. Соята е била разрешена за внос, но на етикета не е написано, че съдържанието на ГМО 
е над допустимите 0.9%. Глобата очевидно е по Закона за храните. 
 
ГЛЕДНИ ТОЧКИ 
 
"Законът за ГМО касае основно отглеждането и производството на такива продукти у нас", обясни пред "Сега" Евдокия 
Манева, бивш министър и зам.-министър на околната среда. Затова и според нея текстовете за пускане на ГМО на пазара 
в този закон касаят основно произведени у нас продукти. Със същия закон обаче на практика беше наложен мораториум 
върху всякакво производство на ГМО у нас. Вносът е разрешен, стига да е на някой от 30-те продукта, разрешени за внос в 
ЕС от Еврокомисията. В ЕС е разрешено и производство на един вид царевица. 
 
Според Борислав Сандов от "Зелените", когато става дума за контрол над храни, основният закон трябва да е този за 
храните. И той като Манева смята, че Законът за ГМО касае основно производството. "Трябва синхрон, не трябва санкциите 
да са различни", допълни той. 
 
 
√ Двойно по-малко хора са си купили стаж за пенсия 
 
Двойно по-малко хора са си купили стаж, за да излязат в пенсия тази година. 703-ма българи са се пенсионирали за първата 
половина на тази година благодарение на това, че са си купили недостигащ стаж. Спрямо миналата година намалението е 
над два пъти - към юни 2015 г. 1659 нови пенсионери са прибягнали към тази възможност. Това показва справката на НОИ 
с предварителните данни към края на юни. Тези хора са навършили необходимите години на пенсия, но не им стигат 
годините на внасяне на осигуровки. Според Кодекса за социално осигуряване тези хора могат да си купят до пет години, 
като всеки месец стаж струва 74.76 лв. 
 
Тази година недостигащите месеци стаж и платените суми към НОИ са по-малко. Средно по 1670 лв. е платил всеки нов 
пенсионер, а недостигащият стаж е малко над 22 месеца.  
 
Намаляват леко и висшистите, които са си платили за периода на обучение. Тази година за това са помислили 2201 българи, 
а миналата година са били 2365, въпреки че експертите съветват стаж да се купува по-рано, за да не поскъпне тази 
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възможност. Като цяло в последните години все по-малко хора си купуват стаж. За 2014 г. почти 5 хил. българи са излезли 
в пенсия благодарение на това, а през 2015 г. са 4439 души. 
 
От началото на тази година всички работещи могат да се пенсионират предсрочно, защото бе въведена възможността за 
излизане в пенсия една година преди общата възраст. Условието обаче е човек да има необходимия стаж. Засега тази 
възможност не е особено популярна, защото само 900 нови пенсионери за първите шест месеца са се пенсионирали до 12 
месеца по-рано, съобщиха пред "Сега" от НОИ. За всеки недостигащ месец НОИ намалява пенсията с по 0.4%.  
 
ПРИХОД 
 
От купуването на стаж общо НОИ е "спечелил" общо над 5.1 млн. лв. за шестте месеца на тази година. Това е с над 1.7 млн. 
лв. по-малко спрямо 2015 г. 
 
 
 
√ Днес започват преговорите за оборудването за "Белене" 
 
България ще обсъди всички варианти за оборудването за АЕЦ "Белене" с руската страна. Днес министърът на енергетиката 
Теменужка Петкова ще се срещне с ръководството на руската държавна корпорация "Росатом". Преди около месец 
Арбитражния съд в Париж постанови България да плати над 550 млн. евро на руския производител на реакторите, които 
България е поръчала, но не е платила. Лихва от 167 хил. евро се начислява за всеки ден забава.  
 
Към момента се спрягат три варианта - Русия да купи оборудването, то да бъде продадено на Иран или друга държава или 
проектът да се приватизира. Поради гаранционни ангажименти и технически изисквания обаче страната ни не може да се 
спре на нито едно от трите решения без съгласието на Русия. 
 
"Ще търсим решение, което не само удовлетворява всички, защото не сме сами в тази игра, а най-вече ще търсим решение, 
което да ни позволи до голяма степен да си върнем парите, които са изразходвани до момента, и да имаме ясен 
икономически сценарий да платим изработеното", коментира по-рано вчера вицепремиерът Томислав Дончев пред БНР. 
Преди седмица той съобщи, че към проекта има проявен инвеститорски интерес, но не даде повече подробности. Освен 
това и до момента няма пълна яснота какво точно оборудване е придобила България. 
 
 
 
Монитор 
 
√ Следим онлайн цената на сянката на плажа 
Проверяваме тарифите на над 90 ивици и коя ни е най-близка 
 
От днес летуващите могат да проверяват онлайн какви пари ще им искат концесионерите на плажа за чадър и шезлонг. 
Това става през специален модул на сайта на Министерство на туризма, съобщиха от ведомството за „Монитор“. 
Проверката за цената на чадъра и шезлонга ще е възможна за повече от 90 плажа. Към тях ще води специален банер 
поставен на заглавната страница на ведомството. Един клик върху него препраща към карта, на която са изписани имената 
на плажовете, както и стойностите за един чадър и шезлонг. 
Към момента тази информация е налична само за отдадените на концесия или под наем ивици, уточниха от министерство 
на туризма. Амбицията на ведомството обаче е модулът да бъде надграден, като се сложат снимки на ивиците, 
допълнителна информация за услугите на тях и др. Освен това предстои разработването на английска версия, за да могат 
и чужденците да се ориентират кой плаж да изберат, съобщиха още от министерството. 
Стойностите, които всеки може да види са установени по време на проверки от експертите на ведомството на място от 
началото на летния сезона, казаха още от ведомството на Николина Ангелкова. И уточниха, че някъде може и да има 
несъответствия, защото никой концесионер или наемател няма задължение да информира на какви цени предлага 
чадърите и шезлонгите и дали не ги променя. Но от ведомството се надяват, че с пускането на новия модул, те ще бъдат 
мотивирани да представят по-добре услугата, която предлагат на летовниците и ще се ангажират да предоставят актуална 
информация, посочват още в съобщението си. 
В информацията на ведомството се казва още, че използваната реална карта в новото приложение е безспорен плюс не 
само защото може да се ориентиране за цените на шезлонга и чадъра, но и за това кои плажове са в близост до нас. 
До картата с ивиците е поставено и каре, което упътва туристите как и къде да подадат сигнал, ако видят нередности на 
плажа, посочват още от министерството. И припомнят, че телефонът, на който може да се обаждат туристите е 9046833, а 
онлайн сигнали се подават на e-mail: control@tourism.government.bg. Министърът на туризма Николина Ангелова съобщи 
преди дни, че че вече са получени повече от 200 сигнала, като министерството своевременно проверява всеки от тях. 
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√ Външният ни дълг намаля до 76% от БВП 
 
В края на май 2016 г. делът на брутния външен дълг на България намалява до 76,1% от брутния вътрешен продукт (БВП) 
спрямо нивото му от края на април. Тона показват предварителните данни на Българска народна банка (БНБ). 
Съотношението на задълженията на държавата, банките и частния сектор към нерезиденти спрямо произведеното в 
икономиката се понижава леко от 76,3%, колкото бе към 30 април 2016 г. Миналата годината пък приключи с брутен 
външен дълг за 34,091 млрд. евро, което е 77,2% от БВП. 
В абсолютно изражение брутният външен дълг нараства с 1,162 млрд. евро до 35,253 млрд. евро за периода януари-май 
2016 г., но само спрямо май 2015 г. има спад от 1,3% на годишна база, или с 449,8 млн. евро. Тогава показателят възлизаше 
на 35,7 млрд. евро, или 80,8% от БВП. 
За пет месеца само задълженията на сектор „Държавно управление“ към чужбина са нагоре с 1,095 млрд. евро, или с 
19,6%. Така в края на май задълженията на правителството възлизат на 6,671 млрд. евро. 
Делът на задълженията на правителството, общините, социално-осигурителните фондове и на другите институции с 
нестопанска цел, които се контролират и финансират от държавата, спада до 14,4% от 14,5% от БВП, колкото бе в края на 
април 2016 г. 
Външните задължения на банковия сектор се понижават с 6,1% спрямо края на миналата година до 3,876 млрд. евро. Делът 
на дълговете на банките към чужбина остава на ниво 8,4% от БВП, каквото беше съотношението в края на април. Все пак 
то намалява спрямо отчетените 9,3% от БВП в края на миналата година. 
В края на май 2016 г. получените общо кредити и депозити от нерезиденти нарастват до 3,169 млрд. евро при 3,267 млрд. 
евро в края на май 2015 г., показват още данните на централната банка. 
Външните задължения на т.нар. други сектори, към които спадат дълговете на търговските фирми от реалния сектор 
(включително заемите, за които има поети държавни гаранции, и заемите на фирми с преобладаващо държавно участие) 
и на домакинствата, се повишават със 181,6 млн. евро за пет месеца до 11,918 млрд. евро. 
Делът на брутния външен дълг на фирмите и домакинствата към БВП се смъква до 25,7% от БВП от 25,8%, колкото беше в 
края на април 2016 г. 
 
 


