Вестник 24 часа
√ Икономиката с най-висок ръст от 4 години насам
2,2% е ръстът на българската икономика на годишна база, показват експресните оценки на Националния статистически
институт. През второто тримесечие Брутният вътрешен продукт достига 20,92 млрд. лв. Това е с 1,403 млрд. лв. повече,
отколкото беше през същия период на 2014 г. Така ако се потвърдят данните излиза, че икономиката на България бележи
най-голям ръст от 16 тричесечия или от 4 г. насам.
Основен принос за добрите резултати имат растежа на крайното потребление и на износа.
На тримесечна база увеличението на БВП обаче е с 0,4%, което е забавяне на темпа спрямо 0,9% през първите 3 месеца на
2015 г. Толкова е и ръстът на икономиката на Германия, както и средният за ЕС.
При крайното потребление на България е отбелязано покачване от 0,7% на тримесечна и 2,1 на сто на годишна база. В
стойносно изражение е 16,38 млрд. лв. или 78,3% от БВП.
Инвестициите на компаниите пък са за 4,787 млрд. лв. или относителният им дял от БВП е 22,9 на сто. Годишният ръст на
износа е 3,6 процента.
Така данните за българската икономика изпреварват повечето прогнози. Например оценката на финансовото
министерство за 2015 г. е ръст от 1,4% на БВП като тя беше повишена от първоначалните 0,8 на сто.
Наскоро пък БНБ публикува прогнозите си, които предвиждат забавяне на растежа на икономиката през третото и
четвъртото тримесечие. Оценката на Световната банка е за 1,1% увеличение на БВП за тази година.
С 2,2% повече е БВП през второто тримесечие
√ До 4 септември ще се приемат заявления по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ по ПРСР (2014 – 2020
г.)
Крайният срок за подаване на заявления по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони (2014 – 2020 г.) е 4 септември 2015 година.
По нея ще се финансират дейности свързани с подготовката на стратегии за местно развитие.
Общият бюджет по подмярката за настоящия прием е в размер на 4 766 422 евро, съобщиха от пресцентъра на МЗХ.
Допустими кандидати за финасиране са местни партньорства или инициативни групи. Максималният бюджет, за който
може да кандидатства едно партньорство или инициативна група, която не е прилагала подхода ЛИДЕР през предходния
програмен период 2007-2013 г. е 30 000 евро, а за кандидати, които вече са подавали документи, той е в размер на 25 000
евро.
Документи ще се приемат в сградата на Министерство на земеделието и храните, която се намира в гр. София на бул.
„Христо Ботев“ 55.
На електронния адрес: rdd@mzh.government.bg може да получите допълнителна информация, както и да задавате
въпроси.
Вестник Капитал Daily
√ Безработицата намаля до най-ниското ниво от пет години
Заетостта леко се увеличава, но темпът на нарастване се забавя
Безработицата в България е намаляла през второто тримесечие до най-ниското си ниво от март 2010 г. В края на юни тя е
била 9.9%, с 1.5 процентни пункта под стойността на показателя за същото време на миналата година. Заетостта също леко
се увеличила, но темпът на нарастване се забавя. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).
Въпреки свиването на безработицата стойността на показателя остава доста под нивото, отчитано преди началото на
глобалната криза. Все пак по-малкото хора без работа са добра новина за икономиката, която ускорява растежа си през
второто тримесечие.
Млади и свободни от труд
Както и предишните месеци и години, без работа са повече мъже, отколкото жени. Само 8.8% от жените в България нямат
работа, а при мъжете този дял е 10.9%. Остава висока безработицата при младите хора – над една пета от тези до 24 години
не работят. При тези до 34 години делът е малко над 10%. При най-младите безработицата може да се обясни донякъде с
учене или ориентиране в кариерата, но все още, дори след този период, има и такива, които не могат или не искат да
работят по различни причини. Добрата тенденция е, че при тези под 24 години безработицата като цяло намалява – така
1

е от около година, макар че не може да се каже дали това ще продължи. През април-юни младите безработни са били
почти толкова, колкото през юли-септември миналата година, когато традиционно има по-голяма сезонна заетост.
В България общият брой на заетите, т.е. работещите легално, е малко над 3.011 млн. души, след като предишните две
тримесечия нивото беше под 3 млн. От тях близо 2 млн. души работят в частни компании, а 241 хил. са самонаети.
Останалите са в обществени предприятия, а малко над 100 хил. души са работодатели.
Катран в добрата новина
Според Лъчезар Богданов от анализаторската компания "Индъстри уоч" заетостта се увеличава, но минимално и реално
има забавяне на ръста, без тенденция да се ускори наемането на хора.
В коментара си по данните за безработицата от Института за пазарна икономика (ИПИ) отбелязват, че през последните
години броят на заетите надминава 3 млн. души едва през периода юли-септември заради сезонната заетост.
Според анализатора Явор Алексиев по-ранното надминаване на този праг "показва продължаващото подобрение на
пазара на труда в страната". На повърхността данните са положителни, казват от ИПИ – ръст на икономическата активност
и заетостта, намалява броят на обезкуражените безработни, безработицата пада под 10%.
Под това обаче прозират основните проблеми, свързани с възстановяването през последната година и половина – ниска
заетост на хората между 25 и 29 години, а по младите на практика не участват във възстановяването, коментира Алексиев.
Според него е притеснително и намаляването на темпа на нарастване в броя на заетите. През второто тримесечие те са
нараснали с 31.4 хил., което е най-бавният темп от първото тримесечие на 2014 г.
Данните за промяната на броя на заетите в отделните области също показват някои смущаващи тенденции, смята
Алексиев. Най-голям е ръстът в София и Варна – съответно с 29.9 хил. и 21.2 хил. И в двете области броят на заетите е найголям от 2009 г. – съответно 671 хил. и 222 хил. Ръст се отчита и някои от по-бедните области като Видин и Ловеч, но за
ясни положителни тенденции няма как да става дума, поне на този етап, смята той. Рязко се влошават данните за Южния
централен район, който в голяма степен водеше възстановяването на пазара на труда в периода 2012-2014 г. Увеличението
на броя на заетите в другите области в Южна България не успява да компенсира регистрирания през второто тримесечие
на 2015 г. спад в Пловдив, Пазарджик, Кърджали и Смолян. В резултат на това заетите в цяла Южна България са намалели
с 3.9 хил. спрямо предходната година, като това се случва за пръв път от последното тримесечие на 2013 г.
Големият търговски партньор
Като положителна новина може да се приеме фактът, че и други европейски държави отчитат ръст в БВП, което косвено
може да има добро влияние и върху България. На годишна база БВП на целия ЕС е нараснал с 1.6% през второто
тримесечие, колкото е ръстът и в Германия. Федералната република е един от най-големите търговски партньори на
България и един от най-големите пазари за износ на български стоки.
Според Георги Георгиев, портфолио мениджър в "Карол капитал мениджмънт", доброто представяне на Германия ще има
положителен ефект и върху България. Според него ръстът от 0.4% на БВП на икономиката в Германия ще има положително
влияние. "Германия е основен търговски партньор на България и това ще се отрази добре и на нашата икономика. Когато
Германия е добре, това е добре и за нашата страна", коментира Георгиев.
Председателят на управителния съвет на ИПИ Красен Станчев коментира пред "Капитал Daily", че тенденцията да се
създават нови работни места е устойчива, стига да не се въведат неблагоприятни законодателни промени.
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√ Нов опит за ограничаване размера на държавните такси
Държавните такси ще трябва да бъдат само в размер, който позволява покриване на разходите, от тях няма да се печели,
а при плащане на по-голяма сума от необходимото ще се връщат пари. Това предвижда изцяло новият проект на закон за
държавните такси, публикуван за обществено обсъждане на портала Strategy.bg. До 26 август всеки, който е заинтересуван,
може да даде становище по проекта. Той е подготвен от експерти от Министерския съвет по проект от оперативна
програма "Административен капацитет". След събирането на становища проектът ще бъде внесен в правителството и
оттам в парламента.
Колкото харчиш, толкова ще получиш
Част от текстовете в проекта и сега съществуват в различни закони, но не се прилагат на практика. В действащия Закон за
държавните такси има текст, според който т.нар. прости такси се определят според разходите, нужни за предоставяне на
услугата. Пропорционалните са според цената на документа или услугата, т.е. не би трябвало съответната институция да
трупа печалба от тях. Сега това е изрично записано в закона – размерът на таксите не може да е по-висок от разходите,
направени за дейността или услугата, предоставена от държавната институция. Изключение е, когато се цели изпълнение
на определена политика – да ограничи действия или използване на ресурс. Таксите ще са по-високи, когато се предоставя
право на използване на ресурси, които са публична държавна собственост. В този случай размерът им ще се определя след
оценка на въздействието. Горното правило важи за концесиите. Обратно – таксите може да са по-ниски, отколкото е
действителната им цена, когато трябва да се стимулира използването на продукта или услугата. Така например ще бъде
възможно с подаване на документи по електронен път да се определя по-ниска от обичайната такса.
Размерите на таксите може да са точна сума или да са пропорционални – процент от основна база. Възможно е и
комбинация от двете. Размерът им може да се променя, ако се променят и разходите по услугите, както и с коефициент,
заложен в закона за държавния бюджет за всяка година. Правителството трябва да приеме допълнително методика, с
която да се определя размера на всяка такса на принципа на направените разходи. В нея ще се описва кои разходи се
вземат предвид, как се изчисляват, като може да има преки и непреки разходи. В тях разходите за труд ще се изчисляват
на база средна заплата в обществения сектор по данни на НСИ. Непреките разходи ще са 20% от стойността на преките.
Надценките ще се връщат
Предвижда се държавните институции да връщат неправилно надвзети суми. Новият проект разширява възможностите за
това – в сегашния закон е посочено единствено, че "недължимо платени такси" се връщат при поискване. След приемането
на новия закон връщане ще има в случаите, когато държавният орган не е извършил поисканата дейност или услуга. Когато
платецът не е искал изрично връщане, той ще бъде освободен следващия път, когато иска същата услуга. Пари ще се
връщат и ако таксите и тарифите са по-високи от определеното със закон или са събрани такива за непоискани услуги. В
случаите, когато има правило за мълчалив отказ или мълчаливо съгласие, платеното няма да се връща.
В проекта изрично е записано, че за държавна такса не се смята дейност или услуга, която може да се предоставя и на
свободния пазар извън администрацията.
При определяне размера на таксите не може да има кръстосано субсидиране и когато събраното от граждани и фирми не
покрива напълно разходите, разликата е за сметка на държавния бюджет. Вече ще е задължително всеки нормативен акт
– закон, кодекс, наредба, в който има разпоредби за държавна такса, да има задължително оценка за въздействието. Тя
ще отчита финансовата тежест върху платците и други засегнати, ефекта върху държавния бюджет и степента, с която се
постигат заложени цели, свързани с таксите.
Анализирай администрацията
В портала за консултативни съвети към правителството е публикувана и Концепция за нова политика по отношение на
таксите – в нея се анализират размерите и събирането им, като се изтъква, че те не трябва да надвишават направените
разходи освен в няколко определени случая. Става въпрос за използването на природни ресурси или провеждане на
определена политика – нещо, което е записано и в законопроекта. Идеите от концепцията са пренесени в голямата си част
и в законопроекта. Автор на документа е обединение "Екорис адвайзърс" по поръчка на Министерския съвет.
Вестник Сега
√ ЕС иска да ни върне над 5600 бежанци
Най-много имигранти с българска регистрация има в Германия, Австрия и Франция
Над 5600 бежанци може да бъдат върнати в България от Европейския съюз. Това съобщи Държавната агенция за
бежанците (ДАБ) в отговор на въпроси на в. "Сега". До момента от тях реално са изпратени обратно само 173-ма. Тази
година бежанската вълна от Близкия изток и Африка е три пъти по-голяма от миналогодишната. Точно затова
правителството спешно удължава оградата по сухопътната ни граница с Турция.
От началото на 2015 г. са отправени 5616 запитвания за чужденци, които са били регистрирани в България като търсещи
убежище. Става дума за хора, които са напуснали страната ни и са се установили без необходимите разрешения за
пребиваване в други държави членки. В повечето случаи това са хора в процедура за получаване на статут, които не са я
дочакали, а легално или не, са успели да се придвижат до Западна Европа. Въз основа на спогодбите за реадмисия те биват
връщани в страната, където са регистрирани.
Най-много хора иска да ни върне Германия - 2966. Преди дни германската медия focus.de съобщи, че над 90 хил. чужденци,
дошли от Балканите, ще бъдат върнати обратно. Според агенцията за бежанците обаче това не засяга България, тъй като
ставало дума за имигранти от Западните Балкани. Никъде в публикацията на focus.de не се споменаваше, че страната ни е
изключена от държавите, на които ще се връщат бежанци. ДАБ твърди, че Германия ще върне чужденци, чиито молби за
закрила са отхвърлени, защото държавите им се смятат за сигурни, т.е. по отношение на тях не е налице преследване
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поради раса, религия, националност, принадлежност към определена социална група или поради политическо мнение
или убеждение.
Запитванията от Австрия за връщане на имигранти в България са на второ място - там се намират 1135 души с български
документи. На трето място е Франция, която иска да изпрати обратно 241 души. Останалите държави от ЕС имат претенции
да ни върнат под 200 бежанци.
Големият брой запитвания не означава непременно връщане на тези хора накуп, успокояват от агенцията за бежанците.
Например през 2014 г. имаше запитвания за връщане от ЕС на 6873 чужденци. България се е съгласила да приеме 3949 от
тях, но до момента реално са върнати само 174 души. Те са настанени в центровете на ДАБ и се продължава процедурата
по разглеждане на молбата им. В случай че ДАБ откаже да им даде статут, те трябва да бъдат изведени от страната и
изпратени в родината си. Това също не е лесен процес, тъй като някои африкански държави отказват да съдействат.
Връщането на имигрантите от Западна Европа в България става бавно, тъй като според Дъблинския регламент
транспортирането обратно на чужденеца в държавата членка, която го е регистрирала като търсещ закрила, се предхожда
от решение за трансфер. То може да се обжалва в съда и това отнема време, обясниха от ДАБ. Има случаи, когато тези
решения се отменят от съда, и тогава чужденецът остава там, където е, и подава наново молба за закрила. Освен това, ако
прехвърлянето не е извършено в срок от шест месеца, считано от датата на даване на положителен отговор от приемащата
държава, тя се освобождава от задължението да приеме обратно чужденеца. Шестте месеца се удължават в две хипотези
- когато чужденецът е в затвора, тогава срокът е 12 месеца, а ако се укрива и не може да бъде прехвърлен, срокът е 18
месеца.
ТЕНДЕНЦИЯ
От началото на годината през границата са преминали над 5200 чужденци, търсещи закрила. Във вътрешността са заловени
над 4200, т.е. над 9400 са влезли в България. Това са данните от официалната статистика на агенцията за бежанците,
оповестени преди дни. Над 4700 са заловени при опит да излязат от страната в посока Западна Европа. Центровете са 67%
запълнени. За първите 7 месеца на годината там са настанени 9780 чужденци. Пикът е бил през юли - 1869 души, което е
рекорд за агенцията. Очаква се бежанската вълна да се засили.
√ Националната статистика отбеляза спад на безработицата
Спад на безработицата до 9.9% отчете Националният статистически институт (НСИ) за второто тримесечие на годината.
Това е с 1.5 процентни пункта по-малко в сравнение със същия период на м.г. В периода април-юни мъжете без работа са
били 10.9%, докато при жените този процент е 8.8. Като цяло 69.4% от българите между 15 и 64 години са икономически
активни, което означава, че или са заети, или търсят работа, като процентът е по-висок с 0.6 процентни пункта в сравнение
с второто тримесечие на 2014 година.
Неактивните българи между 15 и 64 години са 1 449.8 хил., или 30.6% от населението в същата възрастова група, показват
още данните на НСИ. От тях 165.7 хил., или 11.4%, са обезкуражени лица. В сравнение с второто тримесечие на 2014 г.
броят на обезкуражените хора (15-64 навършени години) намалява с 26.2 хиляди. От всички заети около 3.5% са
работодатели, 8% - самостоятелно заети. Почти 88% са наетите лица, като по-голямата част от тях (73.5%) работят в частния
сектор, а около 26 процента - в обществения, показват данните за април -юни.
Въпреки спада на безработицата обаче проблемите с пазара на труда остават и са на път да се превърнат в сериозна криза,
предупредиха наскоро от Института за икономически изследвания при БАН. Причината - ако икономиката продължава да
се развива, от 2025 г. ще има огромен недостиг на работна ръка. Това, съчетано със застаряването и отрицателния прираст
на населението, допълнително ще усложни ситуацията с пазара на труда.
√ Конституционният съд изобщо не бърза със съдебната реформа
Въпреки очакванията за бързо тълкуване още няма произнасяне по допустимостта на делото
Конституционният съд (КС) изобщо не бърза с произнасянето по делото за съдебната реформа - до момента висшите съдии
дори не са се произнесли по допустимост. На 30 юли беше образувано конституционно дело №7. Това стана по искане на
144 народни представители депутати от ГЕРБ, ДПС, Реформаторския блок, АБВ и БДЦ. Те искат задължително тълкуване на
два текста от конституцията относно израза "промени във формата на държавно управление". За докладчик бе определен
съдия Румен Ненков.
По конституция и закон, за да тръгне делото, първо конституционните съдии трябва да се произнесат дали е допустимо,
или не питането. Ако приемат, че е допустимо, тогава се конституират заинтересовани страни, на които им се дава срок да
дадат становища. В случая се очаква тези страни да са много. Със сигурност сред тях ще са парламентът, правителството,
главният прокурор, президент, върховните съдилища, Висшият адвокатски съвет, Висшият съдебен съвет,
неправителствени организации. Чак след като те дадат становища, би могло да започне гледането по същество на делото.
Това също ще отнеме определено време. Такова ще е необходимо и за написването и приемането на решението, както и
за написването на особени мнения. При тълкувателните решения това време обичайно е дори по-дълго, защото в тях има
и много теория.
На практика Конституционният съд трябва да реши дали разделянето на Висшия съдебен съвет (ВСС) на съдийска и
прокурорска колегия ще е промяна на формата на държавно управление. Заедно с това се пита дали всяка от двете колегии
може сама да решава кадровите въпроси на своята гилдия, а общите решения за магистратурата да се вземат от Пленума
на ВСС. Другият въпрос е дали в някоя от колегиите може да има равен брой представители на магистратската и
парламентарната квота, без това да е предпоставка за политически натиск. Според проекта за промени в конституцията в
съдийската колегия трябва да има общо 13 членове, от които петима да се избират от Народното събрание. В
прокурорската броят на членовете ще е 12, но представителите на парламента ще са шестима.
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На два пъти досега - през 2003 и 2006 г., КС е блокирал по-дълбоки промени в съдебната власт, като в тълкувателни
решения е обявявал, че те трябва да се правят от Велико народно събрание, тъй като единствено то може да прави
изменения в държавното устройство и държавното управление.
ХИПОТЕЗИ
На практика КС не е обвързан от собствената си практика и винаги може да се произнесе по различен начин. Съдът не е
обвързан и с каквито и да е срокове за произнасяне. Ако обаче се забави, очакванията, че може да има гласуване на първо
четене на промени в конституцията в главата "Съдебна власт", няма да се сбъднат. Освен това е възможно КС да каже, че
разделянето на ВСС или промените на квоти в него трябва да се направят от Велико народно събрание. Сегашният
парламент може и да не се съобрази с подобно тълкуване, но тогава всички, които биха могли да искат отмяна на
евентуални конституционни промени, може да атакуват промените пак в КС.
Вестник Монитор
√ Масови проверки на плажа за касови бележки
В разгара на летния сезон инспекторите от НАП – Варна, започнаха масови проверки по Северното Черноморие, за да
установят спазени ли са новите законови изисквания. Всички търговци и институции, които издават билети срещу своите
услуги, трябва да са закупили и регистрирали в НАП касов апарат, с който да отчитат продажбите си след 20 юли. От 21 юли
касовите бележки са задължителни при продажбата на билети за посещение на музей, спортни събития, концерти, за
ползване на шезлонг, чадър на плажа и др. От началото на месец юли до момента инспекторите от НАП – Варна, са
извършени 89 проверки на плажове и търговски обекти разположени около тях. По време на осъществения контрол са
съставени 48 акта за административно нарушение, като най-често те са за неиздаване на касови бележки. Установени са и
четирима търговци, които са издавали билети за предлаганите услуги, вместо бележки от касов апарат с дистанционна
връзка с НАП. За това нарушение също са съставени актове, като глобата за тях може да достигне до 10 000 лева. 50 рискови
обекта по морето, които отчитат нереално ниски обороти на фискалните си устройства, се наблюдават дистанционно от
НАП - Варна.
investor.bg
√ Представят проекта за данък "вредни храни“ през септември
Спад в продажбите и разрастване на сивия сектор предвиждат от бизнеса
Министерството на здравеопазването ще представи в началото на септември проект за въвеждане на данък "вредни
храни“, съобщава БНР. Тогава ще бъде организирано и обществено обсъждане по темата.
Идеята за новия данък беше представена от здравното министерство като мярка за борба с наднорменото тегло и
нездравословния начин на живот. Най-вероятно размерът му ще е между 3 и 10 на сто.
Обсъжда се данъкът да обхване четири групи храни. Продукти, които включват индустриално получени трансмастни
киселини в резултат на използването на частично хидрогенирани растителни масла, енергийните напитки, безалкохолните
напитки и продукти с високо съдържание на сол и захар.
Идеята обаче среща острата реакция на бизнеса. Поставени в информационен вакуум производители се питат защо
определени храни с лекота биват наричани вредни и твърдят, че досега европейският опит показва провала на тази идея,
а последствията ще бъдат спад в продажбите и разрастване на сивия сектор.
Призивът е за балансиран подход, при който да бъде защитен интересът както на потребителите, така и на бизнеса, както
и правилно да бъде разчетен опитът на Европа.
Според Института за пазарна икономика данък "храни" е несъстоятелен, а и опитът на други страни показва, че няма
основания той да се въвежда и в България. В свой анализ икономистите от ИПИ цитират нарочни изследвания, които
показват крайна неефективност на данъчното облагане за целите на борбата със затлъстяването.
√ Финансова полиция да се заеме със сивата икономика предлага Красимир Ангарски
Финансистът настоява специални звена в съда да гледат делата за данъчни престъпления
Финансова полиция трябва да се заеме със сивата икономика – това предлага финансистът Красимир Ангарски в интервю
за вестник „Труд“. Трябва да се създадат съответните органи и институции, които да се борят със сивия сектор, защото не
може данъчните инспектори да се справят с тези престъпления, смята бившия шеф на Столичното данъчно управление и
на Банковата консолидационна компания, който наскоро оглави структурата за обединение на деветте болници в карето
около Александровска.
Запитан защо страната продължава да е на челните места в ЕС с 30% сива икономика, той казва, че въпреки всичко имаме
напредък в сравнение с Гърция и други държави, в които не дават навсякъде фискални бонове.
„Но все още у нас има голям процент сива икономика и неплащане на данъци. В някои сектори тя дори е над 50%.
Например в строителството и различните комунални услуги. Сивата икономика често е свързана и с организираната
престъпна дейност. През годините досега много правителства на България са заявявали, че ще се борят със сивата
икономика, но нищо съществено не се прави. Освен инцидентно, Брюксел ни критикува и ние ще предлагаме мерки“,
казва той.
Според него вместо 13 ведомства да предлагат по общо 100 мерки, е по-ефективно да се подходи професионално със
създаването на финансова полиция.
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Данъчната полиция по думите му трябва да е част от сегашните структури, но да е на двойно подчинение - на
министерството на финансите и на МВР. „Финансовата полиция може да се създаде много лесно, стига да има политическа
воля. Но ми се струва, че все още няма. Просто трябва на 50-60 души да се дадат правомощия на данъчни инспектори и на
полицаи. Те ще разкриват финансови и данъчни престъпления. В повечето европейски държави има финансова полиция“,
аргументира идеята си финансистът.
„Отделно от това в България трябва да се създадат и специални звена в съда. Ако не е чак финансов съд, какъвто има в
редица държави, то поне трябва да има специализирани звена. Така в по-кратки срокове ще се разглеждат делата,
свързани със сивия сектор. Сега с години се протакат. В крайна сметка няма никакъв ефект, в повечето случаи делата се
губят. Трябва да се въведат и по-строги наказания за данъчни престъпления. Не може да дължиш милиони и да няма
наказателна отговорност. Без значение кой си и какъв си. В световен мащаб има такива случаи, когато в затвора попадат
много известни хора“, предлага още той.
Красимир Ангарски отчита, че най-важното е да има политическа воля и мнозинство в парламента, което да приеме такива
закони. Включително и извънредно законодателство, каквото е приемано в редица държави в Европа. При започване на
такива акции трябва да се обяви данъчна амнистия за тези, които през годините не са декларирали определени доходи.
Те трябва да ги обявят и еднократно да се обложат. Така ще се съберат значителни приходи, допълва той.
„Тук не става въпрос за доходи от престъпления, а за доходи от икономическа дейност. Важно е какви гаранции ще даде
държавата, че няма да бъдат наказвани лицата, които обявят имуществото си, придобито, без да са платени данъци върху
него“, уточнява експертът.
По темата за сливането на НАП и митниците той заявява, че за държава с население 7 милиона е най-добре да има единна
приходна агенция.
√ Режат 20-те заплати при пенсия на военни и полицаи
Междуведомствена група ще обсъжда три варианта за орязване на екстрите
Броят на заплатите, които получават военни и полицаи при пенсиониране, ще бъде намалени, научи „Труд“. В момента
служителите на МВР, Министерство на отбраната, НСО, затворите и разузнавачите получават до 20 заплати при напускане
на системата.
От септември междуведомствена група ще обсъжда три варианта за орязване на екстрите. Първият е всички да получат по
8 заплати, - вторият по 12, а третият предвижда 8 да получат хората от по-нисшия персонал, а по 12 – началниците.
Над 100 млн. лева на година отиват за обезщетения на служители в силовия сектор. Преди дни вицепремиерът и вътрешен
министър Румяна Бъчварова поиска допълнително 16 млн. лева, за да изплати обезщетенията на 942 пенсионирани
служители от МВР. Министерство на отбраната също има сериозен недостиг на средства за парите на пенсионираните си
кадри. По разчети на финансовите експерти в Министерство на отбраната до края на годината трябват най-малко 40 млн.
лв. за покриване на разходите за заплати. Това означава, че и в момента няма средства за изплащане на обезщетения.
От септември експерти от МС ще започнат да правят и анализ на заплатите на чиновниците, за да се реши дали да бъде
прекратен „моделът Дянков“, с който бе въведен таван на заплатите при кабинета „Борисов 1“. Таванът скочи само за
година – от 2013-а до 2014-а, с близо 1000 лв. Една от най-високите заплати е на директор в централната администрация 4300 лева.
√ ЕК се произнесе в полза на България по жалбата срещу гръцкия данък
Заключението на ЕК е, че данъкът за сделки и трансакции нарушава принципите за свободно движение на стоки, услуги
и капитали
Европейската комисия (ЕК) се произнесе в полза на България по повод жалбата срещу въведения от Гърция 26% данък за
сделки и трансакции, информират от Министерството на финансите (МФ).
Мотивираното становище на Брюксел е оповестено на 3 август 2015 г. по жалбата на Република България срещу Република
Гърция на основание на чл. 259 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) относно гръцкото
законодателство за подоходно облагане, предвиждащо ограничение на признаването за данъчни цели на трансгранични
разходи и облагането им с данък при източника в размер на 26 на сто, посочва се в съобщението на финансовото
министерство.
Мотивираното становище е изпратено и до двете заинтересовани страни.
Заключението на ЕК е, че чрез въвеждането на ограничения за признаването като разходи за данъчни цели при
подоходното облагане на някои трансгранични разходи, Гърция не е изпълнила задълженията си съгласно чл. 34 (за
свободно движение на стоки) и чл. 56 (за свободно предоставяне на услуги) от Договора за функционирането на
Европейския съюз.
От МФ посочват, че след получаване на Мотивираното становище на ЕК България можеше да заведе дело в Съда на ЕС в
случай, че гръцката страна не отмени разпоредбите чл. 21 от Закон 4321/2015 г., регламентиращи данъка при източника
като несъвместими с правото на ЕС. Въпреки предоставената възможност, България не подаде жалба пред до Съда на ЕС
в Люксембург заради очакваното и заявено намерение на гръцките власти данъкът да бъде отменен, уточняват от
финансовото ведомство.
В края на миналата седмица гръцкият парламент прие закон за ратифициране на Третата спасителна програма, включваща
и отмяна на разпоредбите на чл. 21 от Закон 4321/2015, което удовлетворява българската страна, допълват от МФ.
Европейската комисия (ЕК) изслуша България по повод жалбата срещу въведения от Гърция 26% данък за сделки и
трансакции в края на юни. Тогава българската страна представи позицията си по жалбата, като посочи, че смята, че Гърция
нарушава основополагащите принципи, залегнали в Договора за функциониране на ЕС, а именно - принципите за свободно
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движение на стоки, услуги и капитали, за свободата на установяване, както и принципите за правна сигурност,
недискриминация и пропорционалност.
В представените допълнителни мотиви беше посочено, че с разпоредбите на решението се създава още по-голяма правна
несигурност за лицата, както и значително увеличаване на административната тежест и разходите за бизнеса.
България сезира ЕК за гръцкия данък върху сделки със страната в края на март. Министърът на финансите Владислав
Горанов изпрати писмо до европейския комисар по икономически и финансови въпроси, данъчно облагане и митнически
съюз Пиер Московиси, в което изразява безпокойство, че приетите от Гърция данъчни разпоредби са несъвместими с
правото на Европейския съюз (ЕС) и нарушават основополагащите принципи, залегнали в Договора за функционирането
на ЕС.
Още в края на юни финансовият министър Владислав Горанов съобщи, че Гърция ще се откаже от облагането на
българските фирми и това било записано в плана на Атина, представен на 22 юни на кредиторите.
√ Провежда се специализирана полицейска операция за контрабандни горива
До сега са заловени над 100 тона горива без документи, съобщи премиерът Бойко Борисов
От два дни тече специализирана полицейска операция, при която до сега са заловени над 100 тона горива без документи.
Това зави министър-председателят Бойко Борисов по време на откриването на брегови център за управление на
корабоплаването във Варна, съобщава агенция Фокус.
Борисов посочи, че държавата ще бъде безкомпромисна по отношение на контрабандата на горива, тъй като бюджетът
губи милиони.
Десет мобилни екипа извършват проверки във всички нефтобази и повечето бензиностанции в цялата страна. Следи се
дали бензините не се разреждат с химически елементи, които повишават октана, но в същото време повреждат двигателя
на автомобила.
До месец ще започне да функционира и бреговият център за управление на корабния трафик по река Дунав, съобщи
транспортният министър Ивайло Московски, който също присъства на церемонията по откриването на центъра за
управление на корабоплаването във Варна.
Така сички водни граници на България от поречието на българския участък на река Дунав и цялото Черноморско
крайбрежие от Дуранкулак до Резово ще могат да се наблюдават от компетентните институции - Брегова охрана, БОП, МВР
и други, за предотвратяване на контрабандата по вода.
Българската акватория на Черно море е изцяло обхваната от бреговите центрове и контрабандата на горива ще бъде
прекратена, каза още Московски.
Изграждането на бреговия център във Варна е част от дейностите по проект „Информационна система за управление
трафика на плавателни съдове (VTMIS) - фаза 3”. Проектът се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за
регионално развитие чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г., по приоритетна ос 4 „Подобряване на
корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища”.
Общата стойност на проекта е близо 40 млн. лева, а изграждането на двата брегови центъра във Варна и Бургас възлиза на
почти 4 млн. лева.
√ Забавя ли се възстановяването на пазара на труда?
Подобна тенденция може да се очаква заради ниската икономическа активност на младежите и високия дял на
структурната безработица, според анализ на ИПИ
През второто тримесечие на 2015 г. броят на заетите надхвърли 3 млн. души., като това се случва за пръв път от 2010 г.
насам. През последните няколко години броят на заетите в икономиката достига този праг едва в периода юли-септември
поради ефекта на сезонната заетост. Фактът, че през тази година това се случва по-рано, показва продължаващото
подобрение на пазара на труда в страната.
И действително, на повърхността данните изглеждат положителни: икономическата активност и заетостта растат, броят на
обезкуражените лица намалява, а коефициентът на безработица пада под 10% за пръв път от 2009 г. насам. В същото време
някои от основните проблеми, съпътстващи възстановяването през последната година и половина, остават в сила, пише
икономистът Явор Алексиев от Института за пазарна икономика.
Основните възрастови групи, при които е регистрирано подобрение, са 25-34-годишните и 55-64-годишните. Заетостта при
лицата на възраст между 25 и 29 години остава на ниски нива, а 15-24-годишните на практика не участват във
възстановяването на пазара на труда.
Още по-притеснително е, че темпът на увеличаване на броя на заетите намалява. В периода април-юни 2015 г. те се
увеличават с 31,4 хиляди души, което е най-бавният темп от първото тримесечие на 2014 г. насам.
Данните за промяната на броя на заетите в отделните области на страната също показват някои смущаващи тенденции.
Най-голям е ръстът на броя на заетите в София (столица) и Варна – съответно с 29,9 хиляди и 21,2 хиляди души. И в двете
области броят на заетите е на най-високото си ниво от 2009 г. насам – съответно 671 хиляди души и 222 хиляди души. Ръст
на броя на заетите има и в някои от по-бедните области на страната като Видин и Ловеч, но за ясни положителни тенденции
няма как да става дума, поне на този етап.
Прави впечатление рязкото влошаване на данните за Южния централен район на страната. Това беше районът, който в
голяма степен предвождаше възстановяването на пазара на труда в периода 2012-2014 г. Увеличението на броя на заетите
в другите области в Южна България не успява да компенсира регистрирания през второто тримесечие на 2015 г. спад в
Пловдив, Пазарджик, Кърджали и Смолян. В резултат на това броят на заетите в цяла Южна България всъщност регистрира
спад с 3,9 хиляди души спрямо предходната година, като това се случва за пръв път от последното тримесечие на 2013 г.
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В Югозападна България прави впечатление продължаващата слабост на трудовите пазари във всички области, с
изключение на София. В резултат на протичащото възстановяване в столицата и на продължаващата загуба на работни
места в останалите области делът на заетите в столицата вече е 67,5% от всички заети в района при 62,6% през същия
период на 2010 г.
В Северна България има ръст на броя на заетите от 35,3 хиляди души, но 29,9 хиляди от тях са новите заети в област Варна.
От останалите области на север от Стара планина ясни положителни тенденции са налице единствено в област Велико
Търново.
Някои изводи:
Спадът на безработицата, макар безспорно положителен феномен, показва, че свободният трудов ресурс постепенно
намалява. Теоретично това може да бъде компенсирано от увеличаващата се икономическа активност на неактивното до
момента население, но тук възниква въпросът дали и доколко икономически неактивните лица се различават по профил
и квалификация от безработните. Предвид ниската икономическа активност на младежите, които всъщност са една от
основните възрастови групи, чието включване на пазара на труда може да доведе до промяна на структурата на незаетия
трудов ресурс, капацитетът за по-нататъшно бързо увеличение на броя на заетите изглежда ограничен.
Нещо повече - на фона на високия дял на структурната безработица в страната, можем да очакваме спадът на
безработицата постепенно да се забави, освен ако не се появи допълнително търсене за услугите на нискоквалифицирана
работна ръка и/или работници, чиито квалификация и умения по една или друга причина не са били търсени до този
момент.
Все още е рано да бъдат правени оценки на ефекта от повишаването на нивото на минималното възнаграждение.
Причината е, че в данните до м. юни 2015 г. на практика влиза само първото от планираните за тази година две увеличения
с по 20 лева (другото е от 1 юли 2015 г.). Възможно е забавеното създаване на нови работни места през първото и второто
тримесечие на 2015 г. да се дължи отчасти и на увеличенията на минималното заплащане. Т.е. бизнесът е ограничил
наемането на нова работна ръка в началото на 2015 г. в резултат от първото увеличение, като ефектът се е засилил през
второто в очакване на предстоящото увеличение.
И все пак, ефектите от второто повишение, както и от очакваното трето такова (до 420 лв. от началото на 2016 г.) ще бъдат
по-ясно видими едва през втората половина на годината. За тези данни обаче ще трябва да почакаме чак до средата на
февруари следващата година.
√ План "Юнкер" и за България искат Калфин и българският еврокомисар
Подобен план ще мобилизира публични и частни финанси за ускоряване на икономическия растеж
На България й трябва инвестиционен план, подобен на Плана „Юнкер“. Около това мнение се обединиха вицепремиерът
Ивайло Калфин и еврокомисарят Кристалина Георгиева. Те са обсъдили тази възможност на среща по-рано днес,
съобщават от пресцентъра на социалното министерство.
Необходимо е България да изработи свой инвестиционен план, подобен на Плана “Юнкер”, който да мобилизира
публични и частни финансови ресурси за постигане на ясно определени инвестиционни задачи, ускоряване на
икономическия растеж и създаване на нови работни места, е мнението на двамата.
Кристалина Георгиева препоръча България да потърси специализация в определена област - иновациите и развитието на
предприемачеството например, в които да изгради капацитет на регионален и европейски лидер.
Осем проекта на шест държави членки на Европейския съюз (ЕС) ще са първите, които ще получат финансиране по линия
на т.нар. план „Юнкер“.
Инвестиционният план за Европа ще стартира своята дейност през септември 2015 г. Сега България не е сред печелившите
след първия етап по осигуряване на финансиране от ЕФСИ. С най-много проекти – цели 3, Испания се оказва големият
печеливш. Одобрени са проекти и на Франция, Дания, Финландия, Италия и Ирландия.
Сферите, в които са насочени одобрените проекти, са инфраструктура, енергийна ефективност, енергетика, публичночастни партньорства и научна и развойна дейност.
Както е известно, към момента девет държави членки на ЕС, сред които и България, обявиха, че ще подкрепят плана
„Юнкер“ със съфинансиране чрез своите банки за насърчаване на инвестициите. Българската банка за развитие ще
предостави 100 млн. евро.
По мащабния План „Юнкер“ за раздвижване на европейската икономика ще се подпомагат основно частни инвестиции и
публично-частно партньорства.
√ ИПИ: Ръстът на икономиката може да се охлади през второто полугодие
Това е вероятно, ако се запазят тенденциите на пазара на труда и забавящото се създаване на работни места според
Десислава Николова
Експресната оценка за брутния вътрешен продукт през второто тримесечие на годината показва ускоряване на
икономическия растеж до 2,2% на годишна база. За сравнение, през последното тримесечие на 2014 г. реалният растеж
(според сезонно изгладените и коригираните за работните дни данни) беше 1,3%, а през първото тримесечие на 2015 г. –
2%. Трябва да се отбележи, че темпът на експанзия на икономиката през второто тримесечие на 2015 г. е най-висок за
последните четири години. За последно сходни темпове на годишен растеж над 2% бяха отчетени в края на 2010 г. и през
първото полугодие на 2011 г.
Макар и тези най-ранни данни да не са подробни, от тях се вижда ясно, че ускорението на растежа идва най-вече по линия
на крайното потребление, чийто ръст забързва от 1,1% през първото до 2,1% през второто тримесечие спрямо година порано.
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Обяснението зад този ускоряващ се ръст може да се търси най-вече по линия на увеличаващото се крайно потребление на
домакинствата в унисон с трайното подобрение на пазара на труда от началото на 2014 г. Вече година и половина пазарът
на труда създава устойчиво нови работни места, което подкрепя трудовите доходи и потреблението на домакинствата.
Засиленото потребление вероятно е и една от причините зад преминаването от дефлация към лека инфлация (на годишна
база) през второто тримесечие на тази година.
Тук трябва да се отбележи, че броят на новите работни места през второто тримесечие, макар и значителен, бележи
притеснителна тенденция на забавяне през последните две тримесечия (на годишна база). Докато през последното
тримесечие на 2014 г. бяха създадени 58,1 хил. нови работни места, то през първото тримесечие те бяха 55,7 хиляди, а
през второто вече намаляха до 31,4 хиляди. Т.е. ръстът на потреблението, което наблюдаваме от началото на 2014 г. в
унисон с оживлението на трудовия пазар, може да се очаква да се охлади към края на 2015 г., ако тенденцията на забавящо
се създаване на работни места се запази през втората половина на годината.
Паралелно с ръста на крайното потребление обаче инвестициите (т.нар. брутокапиталообразуване на основен капитал)
забавят своя растеж до 1,4% на годишна база през второто тримесечие спрямо 4,4%, 3,3% и 2,1% съответно през
предходните три тримесечия. Забавянето вероятно отразява динамиката при разплащанията по европейски програми,
които в голямата си част финансират капиталови разходи, отчитани като инвестиции от статистиката. Там все още има ръст
на годишна база, но този ръст също плавно се забавя в унисон с приключването на разплащания по стария програмен
период и традиционно по-ниските плащания в началото на всеки нов програмен период докато се придвижат новите
програми и проекти.
От страна на предлагането прави впечатление, че производството също ускорява ръста си, от 1,2% през последното
тримесечие на 2014 г., до 1,7% и 1,8% съответно през първите две тримесечия на 2015 г. Към момента обаче няма детайлни
данни, които да покажат кои отрасли са моторите на това ускорение.
Като цяло, данните за БВП са добра новина, но най-вероятно ръстът на икономиката ще се охлади през второто полугодие,
ако тенденциите на пазара на труда и забавящото се създаване на работни места се запазят. А тези неблагоприятни
тенденции е много вероятно да продължат заради поредното вдигане на минималната заплата от юли 2015 г., което
автоматично води до загуба на заетост при най-нискоквалифицираните, както и заради по-слабия туристически сезон и
съответно отражението му върху заетостта в туризма.
Все пак, икономиката към момента има всички шансове да отбележи растеж между 1,5% и 2% на годишна база за цялата
2015 година при липса на сериозни външни и вътрешни шокове.
√ Активите, приходите и печалбата на пенсионните фондове растат през полугодието
Разходите за управление на собствени средства се оказват повече от приходите по това перо, но се компенсират
изцяло от доходите от такси и удръжки
Активите, общите приходи и нетната печалба на пенсионноосигурителните дружества (ПОД) растат през първото
полугодие на 2015 г. и то с двуцифрени стойности. Само разходите за управление на собствени средства обаче се оказват
повече от приходите по това перо, но се компенсират изцяло от доходите от такси и удръжки, сочат предварителните данни
на Комисията за финансов надзор (КФН).
В периода януари-юни 10-те пенсионни компании реализират положителен финансов резултат в размер на 34,497 млн. лв.
Той е с една четвърт по-висок спрямо печалбата, отчетена през първото шестмесечие на миналата година, и два пъти поголяма от спечелените 17,51 млн. лв. през първото тримесечие на 2015 г. Това показват изчисленията на Investor.bg на база
данните на финансовия регулатор.
За една година общите приходи на индустрията се покачват с една пета до 88,478 млн. лв. За близо 80% от тях допринасят
постъпленията от такси и удръжки, като към края на юни те се увеличават с почти 16 на сто до 70,587 млн. лв.
Делът на приходите от управление на собствени средства в общите приходи на пенсионните компании е само 7,2%, като
през отчетния период те се свиват с 42,6% до 5,08 млн. лв.
Така се оказва, че разходите за управление на собствените средства са повече от приходите. През първото полугодие
разходите на фондовете по това перо нарастват с 84,3 на сто до 8,05 млн. лв. Общите разходи също нарастват - със 17,3%
на годишна база до 53,5 млн. лв.
Понижението на приходите от управление на собствени средства с 3,773 млн. лв. и растежът на разходите от управление
на собствени средства с 3,681 млн. лв. обаче се компенсират изцяло от приходите от такси и удръжки.
Все пак фондовете отчитат оперативна печалба в размер на 34,967 млн. лв. Тя е с 25,3% по-голяма спрямо първото
шестмесечие на миналата година.
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Финансови показатели на пенсионноосигурителните дружества
Първо полугодие на
2014 г.

Първо полугодие на
2015 г.

Общо приходи в т.ч.

73 549

88 478

14 929

20,30%

Приходи от такси и удръжки

60 922

70 587

9 665

15,86%

Приходи от управление на
собствени средства

8 854

5 081

-3 773

-42,61%

Общо разходи в т.ч.

45 629

53 511

7 882

17,27%

Разходи за управление на
собствени средства

4 369

8 050

3 681

84,25%

Финансов резултат преди данъци

27 920

34 967

7 047

25,24%

Нетен финансов резултат

27 599

34 497

6 898

24,99%

Финансови показатели

Изменение в хил. Изменение в
лв.
%

Графика: Изчисления на Investor.bg по данни на КФН

Активите на пенсионните фондове, които дават по-голяма представа за размера и представянето на индустрията, в края
на юни възлизат на 8,81 млрд. лв. Те растат с 1,24 млрд. лв. за година.
Топ 3 по абсолютен ръст през отчетния период формират ПОД „Алианц България“ АД, ПОК „Доверие“ АД и ПОК „ДСКРодина“ АД. Активите на дружествата се увеличават съответно с 297,8 млн. лв., 245,4 млн. лв. и 238,4 млн. лв.. С най-голям
относителен ръст на годишна база отчита „ДСК-Родина“.

Балансови активи на пенсионноосигурителните дружества
Първо
полугодие на
2014 г.

Първо
полугодие на
2015 г.

ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД

1 759 640

2 057 446

297 806

21,58%

23,39%

ПОК "ДОВЕРИЕ" АД

2 117 404

2 362 791

245 387

18,08%

26,76%

ПОК "ДСК-РОДИНА" АД

919 920

1 158 346

238 426

31,66%

13,15%

"ЕН ЕН ПОД" ЕАД

786 337

922 750

136 413

23,46%

10,49%

ПОАД "ЦКБ-СИЛА"

746 522

877 630

131 108

22,89%

9,98%

ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД

926 361

1 037 337

110 976

20,03%

11,80%

ПОД "БЪДЕЩЕ" АД

142 164

176 435

34 271

23,63%

2,01%

ПОД

Изменение в Изменение
хил. лв.
в%

Пазарен дял по обем
на управляваните
активи
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"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН
ИНСТИТУТ" АД

56 001

84 020

28 019

19,29%

0,95%

ПОД "ТОПЛИНА" АД

109 996

128 932

18 936

60,92%

1,47%

–

–

–

–

–

7 564 345

8 805 687

1 241 342

22,01%

100%

"ПОД УТРЕ" АД *
ОБЩО

Графика: Изчисления на Investor.bg по данни на КФН
* "Пенсионноосигурително дружество УТРЕ" АД е лицензирано през 2014 г., но към 31.06.2015 г. дружеството все още
не управлява пенсионни фондове.
Що се отнася до нетната печалба, топ 3 по ръст сформират ПОК „Съгласие“ АД, което отчита ръст на положителния
финансов резултат от 6,44 млн. лв. до 11,275 млн. лв., ПОК „ДСК-Родина“ АД - увеличение от 1,33 млн. лв. до 4,22 млн. лв.,
и ПОД „Алианц България“ АД - повишение от 1,21 млн. лв. до 9,153 млн. лв.
Най-много губят ПОАД „ЦКБ-Сила“ - 2,55 млн. лв. до 478 хил. лв., и ПОК „Доверие“ АД – 1,2 млн. лв. до 7,774 млн. лв.
Нетна печалба на пенсионноосигурителните дружества

ПОД

Първо полугодие на Първо полугодие на
2014 г.
2015 г.

Изменение в
хил. лв.

Изменение в
%

ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД

4 834

11 275

6 441

133,24%

ПОК "ДСК-РОДИНА" АД

2 886

4 220

1 334

46,22%

ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД

7 943

9 153

1 210

15,23%

"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН
ИНСТИТУТ" АД

-791

76

867

-109,61%

"ЕН ЕН ПОД" ЕАД

532

797

265

49,81%

ПОД "БЪДЕЩЕ" АД

67

417

350

522,39%

ПОД "ТОПЛИНА" АД

22

214

192

872,73%

ПОК "ДОВЕРИЕ" АД

8 793

7 774

-1 019

-11,59%

ПОАД "ЦКБ-СИЛА"

3 028

478

-2 550

-84,21%

–

-321

–

–

27 599

34 497

6 898

24,99%

"ПОД УТРЕ" АД
ОБЩО

Графика: Изчисления на Investor.bg по данни на КФН
За една година броят на осигурените лица също се увеличава. Към края на юни 2015 г. в четирите вида пенсионни фондове
– универсални, професионални, доброволни и доброволни по професионални схеми, се осигуряват 4 341 528 души. Броят
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им е с 2,6% повече спрямо същия период на миналата година и с 0,65% повече спрямо края на март, сочат още
изчисленията на Investor.bg.
Към края на юни 2015 г. средният размер на натрупаните средства на едно осигурено лице в универсалните пенсионни
фондове е 2 070,80 лв., в професионалните фондове – 3 054,77 лв., а в доброволните пенсионни фондове, т.е. в третия
стълб на пенсионната система, е 1 323,73 лв.
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