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Асоциация на индустриалния капитал в България днес в медиите 
 
БНТ 
 
√ Участие на Васил Велев в Дянеят започва – сутрешен блок на 17.08.2011 
Преговори за пенсиите - коментар на Димитър Манолов и Васил Велев 
http://bnt.bg/bg/news/view/58637/pregovori_za_pensiite_komentar_na_dimityr_manolov_i_vasil_velev 
 
√ Ще работят ли ТЕЛК и НЕЛК по нови правила? 
http://bnt.bg/bg/news/view/58664/iskat_nov_statut_na_telk_i_nelk 
 
***  
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Пари 
 
√ Това Не е Решението 
http://pari.bg/static/pdf/pages/04.pdf 
 
√ Инфлацията в еврозоната се забави до 2.5% в края на юли 
http://pari.bg/static/pdf/pages/11.pdf 
 
Вестник Класа 
 
√ Пазарите останаха разочаровани от плана на Меркел и Саркози 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/178160_%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0
%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8
0%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8+%D0%BE%D1%82+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B
0+%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB+%D0%B8+%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B
8 
Пазарите от САЩ, Азия и дори Европа останаха разочаровани от предложенията на френския президент Никола Саркози 
и германския канцлер Ангела Меркел. Във вторник вечерта те се срещнаха в Елисейския дворец, за да обсъдят 
възможностите за решение на дълговата криза в ЕС и спасяването на еврото. Борсите реагираха негативно първо на 
новината, че Париж и Берлин засега няма да подкрепят идеята за емитиране на общи еврооблигации по схемата „един 
за всички и всички за един“. Въпреки че предварително официални източници от двете делегации заявиха, че темата 
няма да се обсъжда, тя в крайна сметка бе на дневен ред. Саркози дори посочи, че това е интересно предложение, но 
ще се разисква за в бъдеще. Германският канцлер пък каза: ‘‘Смятам, че с нашите предложения ще решим кризата сега и 
ще възстановим доверието стъпка по стъпка. Не вярвам, че еврооблигациите ще ни помогнат в това начинание.“ Веднага 
последва спад на френските и испанските пазари.  
Идеята за еврооблигации бе подкрепена преди дни от Испания, Италия и Ирландия и дори финансовият министър на 
Острова Джордж Озборн заяви в понеделник, че решение като еврооблигации или други форми на гаранции изисква 
сериозно обсъждане. С отказа си за скорошно въвеждане на общи европейски дългови книжа Саркози и Меркел 
оставиха еврозоната уязвима на атаки от спекуланти, посочиха пазарни анализатори. Това се потвърди и от търговската 
сесия в Азия - водещият индекс Никкей-225 на Токийската фондова борса отчете загуби. Американските пазари също не 
останаха равнодушни към плана на Меркел и Саркози. Те се оцветиха в червено най-вече заради предложението за 
въвеждане на общ европейски данък в еврозоната върху финансовите транзакции. Dow Jones Industrial Average загуби 
0,67%, като спадът му се дължеше и на слабите данни за икономически ръст в Германия. S&P 500 бе надолу с 0,97%. 
Еврото от своя страна също остана под натиск.  
При отварянето си лондонският FTSE също бе със спад от 0,7%, основният показател на Франкфуртската борса DAX 
губеше 0,8%, а в Париж CAC 40 олекна с 1%. Най-големи загуби - до 3%, отчитаха акциите на европейските банки. По-
късно през деня обаче FTSE се върна на плюс, DAX стопи загубите до спад от -0,22%, а CAC 40 се изстреля с 1,35%.  
Срещата в Париж дойде, след като европейските фондови борси преживяха най-големите си трусове от кризата през 
2008 г. насам. Освен това Евростат отчете значително забавяне на икономиката на еврозоната и ЕС през второто 
тримесечие.  
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Вестник Дневник 
 
√ Балканитe и българският пазар са все по-предпочитани от взаимните фондове 
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/08/17/1140737_balkanite_i_bulgarskiiat_pazar_sa_vse_po-predpochitani/ 
Интересът на по-малките инвеститори към взаимните фондове леко се увеличава, но е много по-слаб от този на 
финансовите компании, които имат постоянен източник на средства. Това показва статистика на БНБ за пазара на 
фондове през второто тримесечие. Според данните колективните схеми все повече предпочитат България, балканските 
държави и Русия за сметка на САЩ и страни извън ЕС. 
Инвестициите им в български ценни книжа са се увеличили с 10 на сто в сравнение с юни миналата година, а в такива от 
Балканите – с 46 на сто. Те обаче са много малка част от активите на фондовете – малко над 7 млн. лв. Освен това се 
увеличава и интересът към Русия – там парите на български фондове в акции и облигации са нараснали с 24% до близо 6 
млн. лв. 
За една година активите на българските схеми са нараснали, дърпани основно от балансираните фондове. Най-
рисковите, инвестиращи в акции, изостават спрямо целия пазар, но все още заемат най-голям дял от него (виж 
графиката). 
Вложенията на домакинства и индивидуални клиенти са отбелязали 11% ръст за година, но според представители на 
бранша това не е много показателно за силен интерес. 
"Не бих казал, че има увеличение на интереса. Финансовата и икономическа криза заедно с безработицата и ниските 
доходи все още дава отражение върху инвеститорите и те продължават да гледат с недоверие", коментира пред 
"Дневник" Светослав Велинов, портфолио мениджър в управляващото дружество "Астра асет мениджмънт". 
Велинов посочи, че за разлика от банковите депозити вложенията на домакинства и индивидуални инвеститори във 
взаимни фондове нарастват с много по-слаб темп и представляват съвсем малка част от спестяванията им. 
За една година значително са нараснали парите, които пенсионни фондове и застрахователи са поверили в 
колективните инвестиционни схеми – с над 50 на сто. По-голяма част от тези пари са на пенсионни фондове, в които 
всекидневно постъпват пари от осигуровки и те трябва да ги инвестират. 
Иво Толев, управляващ съдружник в "Ултима капитал мениджмънт", посочи, че в първата половина на август е имало 
тегления за над 1 млн. лв. от български фондове заради паниките на международните борси, която се пренесе и у нас. 
Тези тегления обаче ще бъдат отразени чак в данните на БНБ към края на септември. 
Банковите депозити остават предпочитано място за вложенията на взаимните схеми. Увеличението на депозитите на 
годишна база според Светослав Велинов не е чудно, като се имат предвид високата им лихва и малкото емисии дългови 
книжа, които са пуснати на пазара в последната година. 
Тъй като в същото време точно балансираните и консервативни фондове увеличават повече активите си, те трябва да 
насочат голяма част от тези пари в инструменти с фиксирана доходност. За периода април-юни обаче има леко 
намаление с 10 млн. лв. на парите в депозити. 
Според статистиката в края на юни в български инструменти са били вложени почти 80% от активите им при малко над 
70% преди година. Активите на фондовете, съхранявани в долари, са намалели с 24% за година. При останалите валути 
има само ръст, най-силен при левовете – с повече от една трета. 
Иво Толев обясни интереса на взаимните фондове към българската борса с добрите макроикономически показатели на 
България. Според него най-вероятно страната ни ще остане с добри съотношения на дълга и това би могло да доведе 
чужди капитали да инвестират тук, ако се комбинира и с поевтиняване на суровините. 
В момента голяма част от инвеститорите по света предпочитат вложения в суровини заради повишаващата им се цена, 
особено на златото. 
 
***  
Публикации за борбата със сивия бизнес 
 
Вестник Класа 
 
√ Две трети от оранжерийния бранш са в сивия сектор 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/178158_%D0%94%D0%B2%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8+%D0
%BE%D1%82+%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%
B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%88+%D1%81%D0%B0+%D0%B2+%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0
%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 
По експертни оценки заради епидемията с Ешерихия коли в Европа българските производители на оранжерийни 
зеленчуци са загубили над 30 млн. лв. В същото време в Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция само 96 
физически и юридически лица са подали заявки за компенсиране на унищожена продукция на стойност 5 млн. лв., 
обясни Пламен Сапунджиев, председател на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция 
/БАПОП/. От този факт може да се направи изводът, че приблизително две трети от бранша е в сивия сектор, смята 
Сапунджиев. По негови данни от 6000 дка полиетиленови оранжерии най-малко половината работят без документи. 
4000 дка са стъклените оранжерии и над 20 на сто от тях са нелегалните.  
ЕК реши да поеме загубите на производители в ЕС заради истерията със заразата. Ще бъдат компенсирани обаче само 
щетите за унищожена продукция. Освен това нито лев няма да се плати, без да бъдат представени всички документи за 
продажби един месец назад. Очаква се парите да постъпят по сметките в средата на октомври, съобщи още Пламен 
Сапунджиев.  
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Според него кризата е заварила испанските фермери в края на сезона им, но по това време българското производство е 
било в пик. Истерията е сринала търговията с оранжерийна продукция с 90%, а само за ден цените са паднали от 1 лев 
до 20 ст. за килограм, заяви председателят на БАПОП. От името на организацията той настоява държавата да осигури 10 
млн. лв. за покриване на ценовите разлики. Подобна стъпка вече е предприета в Белгия и Дания. Има различни начини 
да бъдат осигурени средствата. Най-дълъг и труден е пътят това да стане, като МЗХ поиска от ЕК да нотифицира 
държавна помощ. Затова браншовиците предлагат да се използва механизмът за бедствия и аварии.  
Ако държавата удовлетвори искането да бъдат предоставени компенсации и заради срива на цените, заявления ще 
подадат около 120–150 производители. Ако обаче щетите не бъдат поети, през есента ще бъде заложена по-малко 
продукция и българският пазар допълнително ще се отвори за вносна стока. 
И в момента родните зеленчуци търпят ударите на нелоялната конкуренция на по-евтината чужда продукция, която 
често влиза в страната контрабандно. Цяла организация са създали роми от Петричко, които внасят по 150 хил. тона на 
вечер македонски зеленчуци през Гърция. Зарзаватът идва и от Йордания, Египет и Турция, но първо влиза в Гърция и 
после - у нас, тъй като в южната ни съседка ДДС на тези стоки е по-нисък, обясни Велин Георгиев, член на УС на БАПОП.  
Цените на едро на доматите от Гърция варират между 20 до 70 цента, по-евтините обикновено са за нашия пазар. 
Същото е положението и в Турция – нискокачествената стока е за нас, а доматите от по долар отиват на вече твърде 
претенциозния и платежоспособен руски пазар. Най-евтини са македонските домати, на едро в момента се продават 
между 15 и 20 цента за килограм. Македонските дини сега са едва 2 цента килото, когато се продават на едро. На 
вътрешния ни пазар цената варира между 30 и 55 ст. за килограм, а разликата, естествено, отива в джоба на търговеца.  
 
 


