Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
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√ Visa с грамота за активна дейност в борбата срещу сивата икономика
Visa Европа за България получи специално признание от министър-председателя на Република България - Пламен
Орешарски за активна дейност в борбата срещу сивата икономика в страната. Грамотата беше официално връчена на гжа Красимира Райчева - мениджър на Visa Европа за България, по време на церемонията за награждаването на
победителите в конкурса „Икономика на светло", организиран от Асоциация на индустриалния капитал в България
(AИКБ) на 24 юни 2014 г. Министър-председателят е патрон на инициативата.
Целта на конкурса на АИКБ е да открои стимулиращи примери за успехи и добри практики в борбата с неформалния
сектор в икономиката. Награди бяха раздадени в три категории - представители на държавната администрация, бизнес
или личност, както и медия - за повдигане на дискусия в общественото пространство за неформалния сектор. В
допълнение към получаването на грамота за Visa Европа за България, г-жа Красимира Райчева получи и покана от
Асоциацията да се включи в експертното жури, като даде своята оценка за номинираните в конкурса.
„За мен е чест и удоволствие, че компанията ни получава такова престижно признание за своите постоянни усилия за
намаляване на сивата икономика в България. Visa вярва, че борбата с порочните икономически практики е отговорност
на всеки. Ще продължим да работим усилено за привличането на повече партньори от бизнеса, държавата и
академичната общност, заедно с широката общественост и въвличането им в отстояването на тази важна кауза", сподели
г-жа Красимира Райчева, мениджър на Visa Европа за България.
Сивата икономика в България има силно негативен ефект върху обществото, бизнеса и правителството. Като резултат от
нея се наблюдават по-ниски нива на събираемост на данъците, по-слаба защита над работната сила, по-ниска
производителност от страна на бизнеса и т.н. Кумулативният ефект от нея се изразява в по-бавния икономически растеж
на страната в дългосрочен план.
Докладът „Сивата икономика в Европа 2013 - електронните разплащания като средство за справяне със сивата
икономика", иницииран от Visa Европа, показва, че ако електронните разплащания се увеличават със средно 10% в
продължение на 5 последователни години, сивата икономика може да спадне с до 5%.
AMI Communications
√ Visa получи почетно признание от Пламен Орешарски за активна дейност в борбата срещу сивата икономика
Visa Европа за България получи специално признание от министър-председателя на Република България – Пламен
Орешарски за активна дейност в борбата срещу сивата икономика в страната. Грамотата беше официално връчена на гжа Красимира Райчева – мениджър на Visa Европа за България, по време на церемонията за награждаването на
победителите в конкурса „Икономика на светло“, организиран от Асоциация на индустриалния капитал в България
(AИКБ) на 24 юни 2014 г. Министър-председателят е патрон на инициативата.
Целта на конкурса на АИКБ е да открои стимулиращи примери за успехи и добри практики в борбата с неформалния
сектор в икономиката. Награди бяха раздадени в три категории – представители на държавната администрация, бизнес
или личност, както и медия – за повдигане на дискусия в общественото пространство за неформалния сектор. В
допълнение към получаването на грамота за Visa Европа за България, г-жа Красимира Райчева получи и покана от
Асоциацията да се включи в експертното жури, като даде своята оценка за номинираните в конкурса.
„За мен е чест и удоволствие, че компанията ни получава такова престижно признание за своите постоянни усилия за
намаляване на сивата икономика в България. Visa вярва, че борбата с порочните икономически практики е отговорност
на всеки. Ще продължим да работим усилено за привличането на повече партньори от бизнеса, държавата и
академичната общност, заедно с широката общественост и въвличането им в отстояването на тази важна кауза“, сподели
г-жа Красимира Райчева, мениджър на Visa Европа за България.
Сивата икономика в България има силно негативен ефект върху обществото, бизнеса и правителството. Като резултат от
нея се наблюдават по-ниски нива на събираемост на данъците, по-слаба защита над работната сила, по-ниска
производителност от страна на бизнеса и т.н. Кумулативният ефект от нея се изразява в по-бавния икономически растеж
на страната в дългосрочен план.
Докладът „Сивата икономика в Европа 2013 – електронните разплащания като средство за справяне със сивата
икономика“, иницииран от Visa Европа, показва, че ако електронните разплащания се увеличават със средно 10% в
продължение на 5 последователни години, сивата икономика може да спадне с до 5%.
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За Visa Европа
В Европа има над 460 милиона дебитни, кредитни и карти за бизнеса Visa. За 12-те месеца до края на юни 2012 г. тези
карти са използвани за извършването на покупки и за тегленето на пари в брой на стойност над 1,8 трилиона евро. Общо
14% от потребителския разход, направен на мястото на покупката в Европа, е извършен с карти Visa, а повече от 80% от
тази сума е изхарчена с дебитни карти Visa.
Основана през юли 2004 г., Visa Европа е членска организация, собственост на и функционираща чрез своите европейски
банки членове. Visa Европа е независима от Visa Inc. и притежава изключителен, неотменим и постоянен лиценз за
Европа. Двете компании работят заедно, за да осигурят глобална взаимна свързаност. Като силно ангажирана
европейска платежна система, Visa Европа е в състояние да отговаря бързо на специфичните пазарни нужди на
европейските банки и техните клиенти - картодържатели и търговци на дребно. Тя работи за осъществяване целта на
Европейската комисия да създаде истински вътрешен пазар за плащания.
Visa се радва на ненадминат брой точки за разплащане по цял свят. В допълнение към това Visa/PLUS е една от найголемите глобални мрежи за банкомати, които предлагат достъп до пари в брой в местна валута в над 200 страни.
bnews.bg
√ Орешарски награди Visa за активна дейност в борбата срещу сивата икономика
Visa Европа за България получи специално признание от министър-председателя на Република България – Пламен
Орешарски за активна дейност в борбата срещу сивата икономика в страната. Грамотата беше официално връчена на
Красимира Райчева, мениджър на Visa Европа за България, по време на церемонията за награждаването на
победителите в конкурса "Икономика на светло", организиран от Асоциация на индустриалния капитал в България
(AИКБ) на 24 юни 2014 г. Министър-председателят е патрон на инициативата, съобщиха от агенция AMI Communications.
Целта на конкурса на АИКБ е да открои стимулиращи примери за успехи и добри практики в борбата с
неформалниясектор в икономиката. Награди бяха раздадени в три категории – представители на държавната
администрация, бизнес или личност, както и медия – за повдигане на дискусия в общественото пространство за
неформалния сектор. В допълнение към получаването на грамота за Visa Европа за България, Красимира Райчева получи
и покана от Асоциацията да се включи в експертното жури, като даде своята оценка за номинираните в конкурса.
"За мен е чест и удоволствие, че компанията ни получава такова престижно признание за своите постоянни усилия за
намаляване на сивата икономика в България. Visa вярва, че борбата с порочните икономически практики е отговорност
на всеки. Ще продължим да работим усилено за привличането на повече партньори от бизнеса, държавата и
академичната общност, заедно с широката общественост и въвличането им в отстояването на тази важна кауза", сподели
Красимира Райчева.
Сивата икономика в България има силно негативен ефект върху обществото, бизнеса и правителството. Като резултат от
нея се наблюдават по-ниски нива на събираемост на данъците, по-слаба защита над работната сила, по-ниска
производителност от страна на бизнеса и т.н. Кумулативният ефект от нея се изразява в по-бавния икономически растеж
на страната в дългосрочен план.
Докладът "Сивата икономика в Европа 2013 – електронните разплащания като средство за справяне със сивата
икономика", иницииран от Visa Европа, показва, че ако електронните разплащания се увеличават със средно 10% в
продължение на 5 последователни години, сивата икономика може да спадне с до 5%.
blitz.bg
√ Руснаци искат най-големия промишлен вентилатор, произведен в България от "Спартак" АД
Бургаското предприятие "СПАРТАК" АД, което е лидер в производството на промишлени вентилатори в България,
тотално затвърди позициите си на най-мащабен и сигурен доставчик не само у нас, а и в чужбина.
Най-големият като размери вентилатор, произведен в последните години в страната ни, е поръчан и е готов за износ.
Голяма руска компания е направила запитване в страната ни за най-ефективно и качествено производство на серия от
промишлени вентилатори, които ще бъдат използвани в Русия за изключително важни и сериозни натоварвания в
местната промишленост. Както знаем, Русия разполага с редица сериозни производители на този тип техника, но са се
доверили именно на бургаския завод, познат с близо сто годишни традиции и доказано качество.
Изборът на "СПАРТАК" АД от страна на руските клиенти е обусловен и с огромните технически и производствени
възможности, както и разнообразието от вентилатори, които могат да бъдат произведени по чертеж и поръчка от
клиента. От фирмата споделят, че това е само малка част от огромната база, която предлагат. "Спартак" АД е познат и
като производител на различни видове метални изделия, каси за оръжие, палети за автомобилната промишленост и др.
Услугите в лазерния разкрой и изработването на различни продукти по запитване и чертеж на клиента са сред основните
дейности на водещата българска фирма, които бяха представени на международния технически панаир в Хановер
/Германия/ преди месец.
В днешните условия на бизнес завод "СПАРТАК" АД се утвърждава като водещ български лидер на пазара на вентилатори
не само в България, а и като лице на българската промишленост в Русия и Европа, съобщават от предприятието.
Снимки на най-големия вентилатор, произвеждан тази година в България, който ще стане част от руската промишленост,
както и останалите продукти на "Спартак" АД може да видите ТУК или на тел: 056/ 88 00 80
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konkurent.bg
√ Руснаци искат най-големия промишлен вентилатор, произведен в България от Спартак АД
Бургаското предприятие СПАРТАК АД, което е лидер в производството на промишлени вентилатори в България, тотално
затвърди позициите си на най-мащабен и сигурен доставчик не само у нас, а и в чужбина.
Най-големият като размери вентилатор, произведен в последните години в страната ни, е поръчан и е готов за износ.
Голяма руска компания е направила запитване в страната ни за най-ефективно и качествено производство на серия от
промишлени вентилатори, които ще бъдат използвани в Русия за изключително важни и сериозни натоварвания в
местната промишленост. Както знаем, Русия разполага с редица сериозни производители на този тип техника, но са се
доверили именно на бургаския завод, познат с близо сто годишни традиции и доказано качество.
Изборът на СПАРТАК АД от страна на руските клиенти е обусловен и с огромните технически и производствени
възможности, както и разнообразието от вентилатори, които могат да бъдат произведени по чертеж и поръчка от
клиента. От фирмата споделят, че това е само малка част от огромната база, която предлагат. Спартак АД е познат и като
производител на различни видове метални изделия, каси за оръжие, палети за автомобилната промишленост и др.
Услугите в лазерния разкрой и изработването на различни продукти по запитване и чертеж на клиента са сред основните
дейности на водещата българска фирма, които бяха представени на международния технически панаир в Хановер
/Германия/ преди месец.
В днешните условия на бизнес Завод СПАРТАК АД се утвърждава като водещ български лидер на пазара на вентилатори
не само в България, а и като лице на българската промишленост в Русия и Европа, съобщават от предприятието.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник Класа
√ Увеличават се инвестициите в ценни метали
Златото не губи стойността си, обясняват брокери
Брокери у нас съобщиха за рязко покачване на вложенията в ценни метали напоследък. Преориентирането на
финансовия портфейл на към подобни инвестиции е ново за България, коментират експерти. Кюлчетата злато и
инвестиционните златни монети се оказват най-атрактивната инвестиция напоследък, обясни Благовест Белев, управител
на голяма компания, специализирана в търговията със злато, цитиран от БНР. По думите му, за месец юни има ръст от
почти 80% спрямо май в продажбата на инвестиционно злато, точно такива кюлчета и монети. "Нормално е, златото е
един актив, който е застрахован от финансови кризи", каза брокерът.
От злато в момента не се печели, но вложенията в него не губят стойността си и това го прави предпочитан инструмент за
инвестиции. Според наблюденията на брокери, едни от хората които инвестират в злато са IТ специалисти с добри
доходи, които търсят къде да си вложат парите. Има възрастни хора, пенсионери, които обръщат своите спестявания за
здраве в злато, като e достатъчно сигурно. Има хора на средна възраст, предприемачи, собственици на бизнес и всеки,
който има спестявания и се притеснява за тях, е потенциален инвеститор в злато, коментират запознати.
Когато парите потрябват отново и се наложи златото да се обърне във валута, процентът, който се губи, е до 5 на сто в
зависимост от моментната борсова картина, уточняват брокери.
Вестник Стандарт
√ 28 офшорки казват собствениците си
Фирма от Панама сред мераклиите за вписване в Търговския регистър
28 офшорки ще кажат кои са собствениците им. Толкова са компаниите, които от неделя до четвъртък са подали
заявления в Търговския регистър, научи "Стандарт". До 1 юли офшорните дружества, които искат да участват в
обществени поръчки, приватизационни сделки, както и други стопански дейности, трябваше да кажат реалните си
собственици. Новите правила бяха записани в закона за офшорните компании, който бе приет преди месец от
парламента. А преди дни в Държавен вестник излезе Наредба за Търговския регистър, в която се уреждат с подробности
текстовете за офшорните компании.
Една от фирмите, които са подали заявление като чуждо юридическо лице, е дружество със седалище в Панама, научи
още "Стандарт". Междувременно правната комисия в парламента прие в сряда промени за облекчения в Закона за
офшорките, които внесе депутатът от ДПС Йордан Цонев. Едно от предложенията е да се създаде регистър на
действителните собственици на офшорни дружества с участие в българската икономика. Информацията от него няма да е
публична. Тя ще е достъпна само за контролните органи - Националната агенция по приходите, ДАНС, специализираните
регулаторни органи, както и общините.
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√ Приходите на бизнеса паднаха с 9 на сто
Търговците на зърно отчитат 44% ръст на оборота си
Приходите на всичките малко над 300 хил. фирми в страната паднаха с 9% през 2013 г. Приходите на 100-те най-големи
компании у нас не правят изключение и през миналата година са се свили с 3%. Това сочат данните от класацията "К 100"
на най-големите компании в страната, изготвена от в. "Капитал". Почти всяка втора фирма в "К 100" отчита спад на
оборота си. Тези резултати все пак са много по-добри от кризисната 2009 г., когато приходите на дружествата от топ 100
се свиха с близо 17%, а 60% от компаниите отчетоха спад в бизнеса си. Лоши резултати се отчитат в енергетиката и в
черната металургия, която страда от падащи международни цени, посочват авторите на класацията. Но в някои сектори
годината е била много добра. Фирмите за търговия със зърно имат ръст на приходите от близо 44%. Компаниите, които
са ориентирани към износ, също имат добри резултати. Ръст от 20-30% отчитат машиностроителни предприятия.
Фармацията, производителите на текстил, както и IT секторът също се представят добре. През 2013 г. обаче 26 компании
от топ 100 завършват на загуба, докато през предходната година с отрицателен финансов резултат са били 20 фирми.
Приходите на топ 100 на най-големите компании са малко над 61 млрд. лв., което е 78% от БВП на страната. Приходите
на втората стотица - на фирмите от 101 до 200 място, са 12,3 млрд. лв.
Първите три места по приходи в класацията са за "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас", "Аурубис България" и "ЛУКОЙЛ България".
Рентабилността (съотношението на печалбата към приходите) на компаниите през миналата година се подобрява.
Средната норма на печалба спрямо общите приходи на 50-те най-рентабилни фирми е 21%, при 16,9% за предходната
година. В челните места по рентабилност влизат холдинги като БЕХ. Тяхната дейност обаче се изразява в това да
управляват дъщерните си компании, от които получават дивиденти. Което определя и високата им норма на печалба.
Вестник Капитал Daily
√ Бизнес активността в еврозоната се забавя, поръчките растат
Остава оптимизмът, че БВП на валутния съюз ще се ускори през втората половина на годината
Бизнес активността в еврозоната се е влошила през юни за втори пореден месец и е достигнала най-ниското си ниво от
половин година. Това показват окончателни данни от проучването на агенция Markit на индекса на мениджърските
поръчки (PMI), съобщи Reuters.
Франция изостава
В основата на негативния резултат стои сериозното изоставане на френската икономика - втората по големина във
валутния съюз. Дори в двигателя на еврозоната - Германия, е имало забавяне. В южните страни и най-вече Италия е бил
отчетен ръст.
Едновременно с това новите бизнес поръчки отбелязват най-голям ръст от повече от три години, което е предпоставка
икономическият растеж в еврозоната да се ускори през втората половина на годината.
Общият PMI индекс, измерващ бизнес активността в еврозоната, спадна през юни до 52.8 пункта от 53.5 през май, като
по този начин съвпадна с предварителните данни на Markit. Това е най-ниското ниво на показателя от края на 2013 г.
Подиндексите при услугите и производствените цени също са намалели. Единствено добре се представят бизнес
поръчките, които нарастват за 11-и пореден месец и през юни са били на най-високото си ниво от май 2011 г.
"На пръв поглед, резултатите от отчитането на PMI индекса през юни дадоха поводи за притеснение, че
възстановяването на еврозоната вече отслабва. Все пак има почва за оптимизъм. С оглед на новите поръчки, които
отбелязват най-бързия темп на растеж през последните три години, икономическият растеж трябва да се засили през
второто полугодие", твърди Крис Уилямсън, главен икономист на Markit.
Продажбите на дребно без промяна
През май продажбите на дребно в еврозоната останаха на нивата от април, но след солидна низходяща ревизия на
данните за предходния месец. Това се приема като знак, че все още високата безработица в региона продължава да
ограничава потреблението.
Продажбите на дребно в 18-те страни останаха през май без промяна на месечна база при прогнози за повишение с
0.2%, показват данните на Евростат. В същото време статистическата служба направи
низходяща ревизия на данните за април до спад с 0.2% от предишна оценка за ръст с 0.4%. На годишна база продажбите
на дребно в еврозоната са нараснали през май само с 0.7% при прогнози за скок с 1.2% и след ръст с 1.8% през април.
Това е и най-слабият ръст на продажбите на дребно от началото на годината.
Очаквания за по-висока инфлация
Инфлационните очаквания в еврозоната достигнаха 25-месечен връх, което може да се приеме като сигнал, че
експанзионистичната парична политика на Европейската централна банка (ЕЦБ) е на път да преодолее инфлацията,
съобщи Reuters. Индикаторът Eurozone Future Inflation Gauge, създаден от Европейския институт за изследване на
икономическия цикъл, за да следи цикличните тенденции при инфлацията, през май се e покачи. до 95.3 пункта при 94
през април. Това е най-високото ниво от 25 месеца. През юни инфлацията в паричния съюз остана ката майската - 0.5%,
показаха показаха предварителните данни на Евростат. Показателят остава в опасната за ЕЦБ зона под 1% за девети
пореден месец.
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Вестник 24 часа
√ Кризата в Украйна ни налива 6 млн. евро през круизни лайнери
Гражданската война в Украйна и тежкото напрежение с Русия поднесоха хубав подарък на родните черноморски
градове. През това лято се очертава приливна вълна от круизни туристи, които пристигат у нас с големи лайнери. Част от
тях вече са акостирали в Бургас, Варна и Несебър.
Само за Бургас се очаква да пристигнат 26 кораба, които ще стоварят около 30 хиляди туристи. Това е огромно число за
града, който доскоро въобще не фигурираше в маршрутите на този тип туристически обиколки. Сега обаче картината се
променя.
До миналата година основните направления на круизните лайнери бяха Одеса и Ялта.
От време на време те спираха в Несебър и Варна. Бургас беше подминаван и пренебрегван.
През това лято кризата между Русия и Украйна ще влее около 6 милиона евро в местната икономика и бизнес.
Изчисленията са на базата на средните стойности на разходите на чужденците при спирка на родно пристанище.
Справките показват, че те харчат около 200 евро на човек. При очаквани 30 хиляди пасажери това означава, че около 6
милиона евро ще излязат от джобовете на чужденците и ще отидат в местните търговци, заведения, магазини,
увеселителни паркове и др. Сума, повече от прилична дори за град като Бургас. "Това за нас е манна небесна. Чакаме
пасажерите с нетърпение, защото техните пари са добре дошли. Това е реалният туризъм. Три пъти ще спре в Бургас в
рамките на това лято и елитният кораб Celebrity Constellation. С него парите и луксът трайно навлязоха по родните
пристанища. Сега пред управителите и мениджърите остава въпросът как да задържат и през следващите години този
тип пътешественици. "Всички работим по този въпрос - казва Тишев. - Круизните туристи са ценни пасажери за всеки
един град. Привличането на скъпи и големи лайнери обаче е комплексен процес, в който участват много страни.
Вестник Монитор
√ Пенсионната възраст за миньорите замръзва до 2018 г.
Пенсионната възраст за работниците от първа и втора категория труд да бъде замразена до 2018 г. Такава промяна в
Кодекса за социално осигуряване предлагат зам.-шефът на НС Мая Манолова и колегата є от БСП Страхил Ангелов.
Според сега действащия закон пенсионната възраст за всички категории трябва да бъде увеличена от 1 януари догодина.
„Ако възрастта се увеличи, догодина една голяма част от миньорите, които сега са в предпенсионна възраст, няма да
могат да се пенсионират”, обясни пред „Монитор” Страхил Ангелов. В мотивите на вече внесения в НС законопроект са
посочени и социологически проучвания, според които продължителността на живот на миньорите, летците и моряците
била значително по-кратка от средната за страната. Ако предложението бъде прието, това означава, че трудещите се под
земята, във въздуха и водата ще излизат в заслужена почивка при същите условия от 2013 г. Жените от втора категория
ще спират работа на 52,8 г., а тези от първа  на 47,8 г. Мъжете пък ще прекъсват работа на 57,8 г., ако се трудят във втора
категория, а миньорите и останалите служители от първа  на 52,8 г. При какви условия ще се пенсионират хората от наймасовата трета категория догодина, все още не е ясно.
Промените са лансирани от социалистите, въпреки че преди месец ЕК изпрати поредна препоръка към България да
предприеме мерки за ограничаване на ранното пенсиониране.
Списание Менидър
√ Спад на потреблението в ЕС и у нас
Оборотът в търговията на дребно се свива през май както в Европейския съюз, така и в България. През петия месец на
2014 г. потреблението в Евросъюза се е свило с 0,1% спрямо предходния месец, показват данни на европейската
статистическа агенция „Евростат”. На годишна база оборотът в търговията на дребно в ЕС нараства с 1,2%.
У нас потреблението през май е намаляло на месечна база с 0,1%, а на годишна се наблюдава увеличение от 1,3%.
През май оборотът в търговията на дребно в ЕС с храни, напитки и тютюневи изделия се свива с 0,78%, докато при
оборота на нехранителния сектор има ръст от 0,2% на месечна база.
Най-солиден ръст в търговията на дребно на месечна база е регистриран през май в Португалия (+2,9%), следвана от
Румъния (+1,9%) и Малта (+1,6%), докато най-голям спад в продажбите на дребно през май е отчетен в Латвия (- 3%),
Словения (-2,9%) и Естония (-1,5%).
Продажбите на дребно на годишна база нарастват най-драстично в Люксембург (+ 16,7%), Румъния (+10,3%) и Унгария
(+5,0%), докато най-силен спад в търговията на дребно е отчетен в Словения (- 2,4%), Австрия (-2%) и Полша (-2%).
investor.bg
√ Чобанов: Събитията от последните седмици няма да се отразят на растежа
Международните инвеститори показаха доверието си в България, заяви финансовият министър в интервю пред
Reuters
Ситуацията от последните седмици няма да се отрази на икономическия ръст, коментира в интервю за Reuters
финансовият министър Петър Чобанов, пише Министерството на финансите. Прогнозите на финансовото ни
министерство са за ръст на икономиката в рамките на 2,1% през тази година.
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Чобанов посочи още, че кредитната линия за банковата сфера на стойност 3,3 млрд. лева няма да повлияе върху
планирания бюджетен дефицит. Припомняме, че в бюджета за тази година беше заложен очакван дефицит в размер на
1,8 на сто.
„Подкрепата за ликвидността на банковата система ще бъде използвана само ако се наложи. Буферът е налице, но той
няма да се отрази на разходите на правителството“, коментира Чобанов. Той допълни още и че банковата система в
България е с висока капиталова адекватност и ликвидност.
Според него се наблюдава акумулиране на вътрешни инвестиции, „което ни дава увереност, че нашата прогноза за тази
година е постижима“, уточнявайки, че ръстът им е над 4% през всяко едно от последните две тримесечия.
Министърът на финансите заяви още, че международните инвеститори са показали доверието си в България, след като
през миналия месец страната набра близо 1,5 млрд. евро на международните капиталови пазари със само 2,95% купон
за емисия десетгодишни облигации, която беше менажирана от HSBC, Citi и JP Morgan.
Той допълни, че на предхождащата емисия през 2012 г. купонът е бил 4,25 процента.
Пред агенцията Чобанов уточни, че страната ни излиза рядко на международните пазари и то само когато има нужда, и
че през тази година това е малко вероятно да се случи отново.
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