Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
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√ Поредна организация се обяви срещу "лобисткия" Закон за адвокатурата
Асоциацията на индустриалния капитал в България призова в понеделник за отхвърляне на "откровено лобистките"
промени в Закона за адвокатурата. Според работодателската организация част от предлаганите текстове са
"противоконституционни, спорни и опасни за националната сигурност и стопанския оборот".
Асоциацията напомня, че проектът въвежда монополни права за адвокатурата. Става дума за промените в чл. 24 от закона,
където като изключително адвокатски услуги се записват редица дейности като: изваждането на справки в съдилища,
прокуратури, полиция, арбитражи, съдебни изпълнители, нотариуси, административни органи и получаване на документи
от тях, изготвяне на договори, проекти за нотариални актове и завещания, нотариални покани, заявления за приемане и
за отказ от наследство, пълномощни.
Това означава, че ако изпълнявате услуга на свой клиент и се опитате да му извадите някаква справка, ще бъдете глобен с
от 1000 до 2000 лв, защото се бъркате в монополните права на адвокатите.
"Така предложените промени безспорно създават допълнителна административна тежест и многократно ще оскъпят и
затруднят услугите за бизнеса и гражданите", се казва в позицията на работодателската организация.
Асоциацията се обявява и против предвиденото право на достъп на всички български и европейски адвокати до
Националната база данни "Население" и Националния регистър на българските документи за самоличност. Аргументът е,
че така се засяга конституционното право на зачитане на личния живот на гражданите, както и техните лични данни.
Досега промените в Закона за адвокатурата са отхвърлени от над 30 организации, включително всички работодателски и
синдикални организации. Отрицателно становище са дали всички членове на Националния съвет за тристранно
сътрудничество (НСТС), включително и Министерството на финансите (МФ). Негативно е и внесеното становище на
Върховна касационна прокуратура (ВКП).
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) определя законопроекта като вреден и съдържащ редица проблематични от
гледна точка на правилата на свободната конкуренция правни решения.
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√ НСИ отчете през юни поредна дефлация в страната
Инфлацията в България през юни се понижи слабо спрямо май и отбеляза спад на годишна база за пети пореден месец,
показват данни на Националния статистически институт (НСИ).
На месечна база индексът на потребителските цени (CPI) се понижи през юни с 0,1% спрямо предходния месец, когато
беше отчетена ценова стагнация. На годишна база инфлацията се понижи с 1,3% (спрямо юни 2015-а) след спад с 2,0% през
предходния месец. Въпреки по-сдържаното темпо на понижение, годишната инфлация остава на негативна територия за
пети пореден месец, отбелязвайки дефлация за осми от последните девет месеца, след като единствено през януари беше
отчетена нулева инфлация.
Средногодишната инфлация в нашата страна за периода юли 2015 – юни 2016 година се понижи с 0,8% спрямо периода
юли 2014 – юни 2015 година.
През юни цените на хранителните продукти и на безалкохолните напитки отчитат понижение с цели 1,1% на месечна база,
докато цените на алкохолните напитки и на тютюневите изделия отбелязват слабо увеличение с 0,1% процентни пункта.
Намаление с 0,6% обаче отбелязват цените на облекло и обувки, а цените на жилища, вода, електроенергия, газ и други
горива нараства с едва 0,1 на сто.
Увеличение с 1,7% на месечна база има при транспортните цени, докато цените в здравеопазването и в сектора на
съобщенията остават на нивата от предишния месец, показват данните на НСИ.
1

Хармонизираната инфлация (индекса HICP според общите европейски стандарти) през юни се повишава слабо с 0,1%
спрямо май, но регистрира спад на годишна база с 1,9 на сто след понижение с цели 2,5% през предходния месец.
Данните за февруари са пореден сигнал, че българската икономика все още не може да се измъкне по-трайно от
дефлационната спирала, в която се оказа от август 2013 година.
Fermer.bg
√ С. Ангелова: Процедурата по сключването на еднодневните договори ще бъде улеснена
Процедурата при сключване на еднодневните трудови договори ще бъде улеснена. Текстовете предвиждат земеделският
стопанин да може да сключи този вид договор най-късно в последния ден на съответния месец. Отработените часове ще
се отбелязват в специално изработени трудови книжки и талони, обясни Светлана Ангелова
Процедурата при сключване на еднодневните трудови договори ще бъде улеснена. Текстовете предвиждат земеделският
стопанин да може да сключи този вид договор най-късно в последния ден на съответния месец. Отработените часове ще
се отбелязват в специално изработени трудови книжки и талони. Това съобщи зам.-председателят на социалната комисия
в парламента Светлана Ангелова в Русе, съобщи Economic България. До момента Кодексът на труда изискваше
еднодневният трудов договор да се сключи в началото на работния ден и да бъде регистриран в края. При кампанийна
работа обаче понякога са необходими над 100 или 200 работника, което затруднява земеделските производители. С
промените работодателят ще предоставя в началото на работния ден на работника отрязък от талона, а другата част ще
бъде съхранена от работодателя след прикрепяне към трудовия договор. Всеки ден ще се изготвя протокол по образец,
където ще се посочва дата на полагане на труда и броя на наетите работници. Предвижда се всеки ден изготвяне на
протокол на образец, като в него ще се посочва дата на полагане на труда и броя на наетите работници. "Лицата, сключили
такъв договор, не се лишават от социални помощи и не се прекратява регистрацията им като безработни лица, ако са
такива", обясни Ангелова. Целта на еднодневните трудови договори е да се намали сивият сектор в земеделието. Те са
преди всичко за наемане на нискоквалифицирани работници за ръчна обработка и прибиране на земеделската продукция
от полето. Сключват се от регистрирани земеделски стопани за събиране на плодове, зеленчуци, лавандула, розов цвят и
др. За период от близо една година в България са сключени близо 200 000 еднодневни трудови договора.
Агенция Сливен
√ Сериозен спад на българския износ извън ЕС
Износът на България бележи спад с 3.5% на годишна база за периода януари май 2016 г. в сравнение със същия период на
2015 г., сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ), обявени в понеделник.
Причината е в чувствителното намаление на експорта за т. нар. трети страни, които са извън ЕС. При тях свиването за година
е с 15.4%. Особено тежки са били месеците март и април, когато експортът е намалял съответно с 23% и 27%. През май
положението продължава да се влошава, като само за този месец експортът се е свил с нови 21%.
Спад има почти към всички основни търговски партньори на България извън ЕС. Експортът към Турция например се свива
с около 240 млн. лв. за първите пет месеца, което е контракция от 14.3%.
Възможно е в данните да се е отразило спирането на производството на софийската фабрика "Булгартабак" и последвалото
спиране на експорта на тютюневи изделия за Близкия Изток от 1 април. По данни към май графата "безалкохолни,
алкохолни напитки и тютюн" бележи спад от 39% на годишна база или 90 млн. лв.
Наполовина по-слаб и експортът към Украйна за първите пет месеца. Намаление с около 21% има и към Руската федерация.
Съкращава се и износът за Китай с около 120 млн. лв. или 26%.
Въпреки падането на санкциите на Запада срещу Техеран, значително се е свил и износът към Иран – със 72% или близо
120 млн. лв. В момента на посещение в ислямската република е българска делегация, водена от премиера Бойко Борисов,
чиято цел е разширяване на икономическото и търговското сътрудничество.
Сериозни пазари България е загубила и в Сингапур, където спадът е огромен – с 68% или над 200 млн. лв.
Сред основните експортни партньори на България по-чувствителен ръст през първите пет месеца се регистрира към
Македония - 9%.
Данните по групи стоки показват, че основният спад на експорта в абсолютна стойност е в сектор "горива" – с около 500
млн. лв. Сериозен е спадът и в химическата индустрия – с 225 млн. лв.
По отношение на търговията с ЕС данните на НСИ за периода януари-май показват дори ръст с 3.5% на годишна база. В
Евросъюза основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Холандия.
Най-голям ръст има в химическата промишленост (29%) и в хранителната индустрия (23%), а най-голям спад се отбелязва
в сектор "горива" (38%).
Вносът на България също се свива, като за първите пет месеца на 2016 г. намалението е със 7%. Отново по-голяма е
контракцията по отношение на страните извън ЕС – със 17,4%. От ЕС вносът е намалял незначително - с 0,9%.
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
√ Зам.-министър Любен Петров: Българските компании имат потенциал за съвместни проекти и нови инвестиции в Иран
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В съвременните условия членството на България в ЕС и ролята на Иран в региона са добра основа и важна предпоставка за
по-нататъшното успешно задълбочаване на двустранните търговско-икономически отношения. Това заяви заместникминистърът на икономиката Любен Петров на среща с г-н Фархад Шариф, заместник-председател на Иранската палата на
търговията, промишлеността, мините и земеделието. Двамата посетиха Българо-ирански бизнес форум, който се провежда
в рамките на официалното посещение на министър-председателя Бойко Борисов в Иран.
По думите на заместник-министъра българските компании имат потенциал да представят качествени и конкурентни стоки
и услуги на иранския пазар, както и да реализират съвместни проекти и инвестиции. България изнася за Иран минерални
и химични фосфорни торове, тютюневи изделия и медикаменти. Същевременно, страната ни има потенциал и интерес от
нарастване реализацията на продукти на фармацевтиката, химическата промишленост, машиностроителна и
електротехническа продукция, продукти и услуги на информационните и комуникационните технологии, селскостопанска
продукция и техника. "За да постигнем всичко това, сме готови да подкрепим всяка конкретна бизнес инициатива под
формата на обмен на бизнес посещения и делегации, както и провеждане на бизнес форуми", допълни заместникминистър Петров. Той подчерта, че България оценява позитивно нарастването на обема на взаимната търговия и счита, че
стойностите все още не съответстват на потенциала на двете икономики.
По време на посещението си в Иран заместник-министърът на икономиката подписа Меморандум за разбирателство
между Българската агенция за инвестиции и Организацията за инвестиции, икономическа и техническа помощ на Иран и
Меморандум за разбирателство между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия и
Иранската организация за малки предприятия и индустриални паркове.
Обемът на търговски оборот между България и Иран показва значително нарастване през последните години. Според
българската статистика за 10-годишен период от 2004 г. до 2014 г. стокообменът между Република България и Ислямска
република Иран нараства над 10 пъти от 14.3 млн. щ.д. на 166.2 млн. щ.д. Износът на България се увеличава от 11.9 млн.
щ.д. през 2004 г. на 123.9 млн. щ.д. през 2014 г., а вносът от Иран от 2.4 млн. щ.д. за 2004 г. на 42.3 млн. щ.д. през 2014 г.
През 2015 г. двустранният търговски оборот запази своите високи нива, като достигна 155.2 млн. щ.д., от които български
износ за 139.6 млн. щ.д. и внос от Иран за 15.6 млн. щ.д.
Economynews.bg
√ България ще изнася пчелен мед за Иран
България стартира процедура за износ на български пчелен мед за Иран, съобщиха от правителствената информационна
служба. Министърът на земеделието и храните Десислава Танева връчи писмо за стартирането й на своя колега Махмуд
Ходжати, министър на земеделието за Ислямска Република Иран. Срещата между двамата министри се проведе в рамките
на официалната правителствена делегация водена от министър-председателя Бойко Борисов в гр. Техеран, Иран. По време
на разговора Десислава Танева посочи, че производството на мед и пчелни продукти са с най-висок относителен дял на
биопризводство - 20 % у нас. Тя се обърна към своя колега за съдействие за по-бързото финализиране на вече започналите
процедури за износ на българско птиче месо и млечни продукти за тяхната страна. " Именно от тази възможност ще се
възползват бизнес оператори и от двете страни", каза още министър Танева. Тютюнът и тютюневите изделия сред
продуктите, които са добре познати и са с най-голям дял в търговските отношения между двете страни. "Ние искаме
доброто сътрудничество, което имаме да се задълбочи и да се разшири в областта на земеделието", каза министър Танева.
"Това би довело до увеличаване на търговският стокообмен в аграрния сектор, които за последните три години бележи
постоянен ръст", заяви българският министър. През 2013 година той е бил в размер на 3.139 млн. щатски долара, а през
2015 година общата му стойност е повече от 52 млн. щатски долара. От своя страна Махмуд Ходжати отбеляза, че именно
сега е моментът двете страни да постигнат по-задълбочени и конкретни сътрудничества в сектор "Земеделие". "За нас е
важно да задълбочим сътрудничеството в областта на търговията, ветеринарните въпроси, растителната защита,
сортоподдържането и семепроизводството. "В тази връзка много важно за нас е първо да подготвим необходимата база
и да подпишем меморандум за сътрудничество" каза още той. По време на срещата бяха обсъдени и възможностите за
обмена на научен опит и изследванията. Министър Танева отправи покана към иранския си колега да посети България.
Варна 24
√ Засилва се гладът за млади кадри в корабостроителната индустрия
Броят на студентите, които се подготвят за инженери в сферата на корабостроенето и морската техника, намалява и тази
тенденция продължава да се задълбочава. Преди 20 и повече години сме приемали по 45 студенти за инженери
корабостроители, от които близо 75% завършваха. Сега приемът спадна до 30, от които се дипломират 23 -25 души, като
тази година специалността ще завършат само 15 души.
Това заяви за в. "Черно море" доц. Харалан Хараланов, ръководител на катедра "Корабостроене" към Корабостроителния
факултет на Техническия университет - Варна. Същото важи и за средното специално образование. И това е при положение,
че индустрията изпитва остър глад за кадри. Нужни са десетки млади специалисти по корабни двигатели и механизми, по
корпусни работи, заваряване, електроинженери, проектанти и изобщо по всички видове работи в бранша. Още по-голям
е дефицитът на средни специалисти; всеки от корабостроителните и кораборемонтните заводи обявява, че търси по 20 30 корпусници, по още толкова заварчици, корабни монтьори и т.н. Ето, тези дни се обадиха от едно предприятие, че
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търсят спешно да назначат двама инженери (с добро за нашите условия заплащане), защото много се оголили за кадри, а
работата им се увеличава, каза доц. Хараланов.
Заради оживлението в бранша, което все повече ще се засилва и с развитието на офшорната индустрия, проблемът с
осигуряването на млади инженерни кадри се оказва особено остър пред Техническия университет - Варна. Още повече
това е единственото висше учебно заведение у нас, в което има специалност "Корабостроене". Неотдавна от
Министерството на образованието и науката изнесоха данни за реализацията на завършващите студенти в различните
професионални направления, които показват сериозно пренасищане на трудовия пазар с млади кадри от "модните"
специалности, а оттам и на високата безработица сред тях.
Оказва се, че в момента най-малка е безработицата, на първо място, сред завършващите военно дело, следва медицината
и на трето място се нареждат корабостроенето, транспортът (воден, въздушен). При нас всички, които след завършване
желаят да се реализират по специалността, са си намерили работа, подчерта ръководителят на катедра "Корабостроене".
По неговите думи такива възможности има както в предприятията от сферата на корабостроенето, кораборемонта и
морската техника, така и в офшорната индустрия, която тепърва се развива. И то не само в добива и транспортирането на
природен газ и нефт, но и в усвояването на морските ресурси, като сапропелни утайки и др. Специално във Варна има и
много фирми, които се занимават с проектантска дейност и също търсят инженери корабостроители. Наши млади
корабостроители успешно се реализират и в Австралия, Нова Зеландия и изобщо на всички континенти, добави доц.
Хараланов.
Много са причините, довели до сегашната патова ситуация,
като повечето тръгват от тежките проблеми в цялата ни образователна система. И не на последно място от падналия
авторитет на инженерните специалности за индустрията. От там идва и големият парадокс - има глад за кадри, но в същото
време няма интерес от страна на кандидат-студентите. А насила никого не можеш да накараш, което важи не само за
корабостроенето. В МОН сега обмислят как да въведат специално отглеждане на инженерните кадри, като осигурят
приоритетното им финансиране. Що се отнася до средното специално образование, закриването на паралелката по
корабостроене в Професионалната морска гимназия в кв. "Аспарухово" бе отчетено като грешка и сега отново се
възстановява със статут на защитена специалност. Тоест дава се възможност по-малко ученици да могат да учат в една
паралелка. Същия специален статут сега се опитваме да получим и за специалността "Корабостроене" в нашия университет,
обясни доц. Хараланов.
Връзката между бизнеса и образованието е изключително важна, но специално за подготовката на бъдещите млади кадри
за корабостроителния бранш тя придобива съдбовно значение. Над 40 дружества с различен предмет на дейност членуват
в Българската национална асоциация по корабостроене и кораборемонт (БНАКК), каза още доц. Хараланов. Традиционни
стават организираните от нея трудови борса, в които редовно участва и ТУ - Варна. Целта е да бъдат привлечени повече
кандидати за отделните специалности както в специализираните гимназии, колежи, така и в Корабостроителния факултет
на университета. Механизмът на тясната връзка между бизнеса и образованието се осъществява чрез т. нар. Съвет по
специалността "Корабостроене и морска техника", обясни ръководителят на катедрата. В него влизат представители на 21
предприятия, членове на БНАКК, също на професионалните морски гимназии и на ТУ - Варна. Тази своеобразна
организация с идеална цел има единствената задача да подпомага качественото образование на бъдещите млади
специалисти, осигуряването на практическото им обучение, а впоследствие и тяхната реализация.
Корабният бизнес, който има интерес от осигуряването на повече бъдещи инженери, средни специалисти, вече пряко се
включва в набирането на бъдещи кандидати за специалността. Директорите на предприятията сами тръгват по училищата,
елитните гимназии да агитират учениците. Една година бяхме паднали до ръба и благодарение на тяхната инвазия по
училищата успяхме да запълним бройката по норматива, даже се стигна дотам, че накрая нямаше свободни места за
всички кандидати, сподели доц. Хараланов.
Обещаваната нова държавна политика в сферата на образованието, която да стимулира обучението на инженерни кадри,
дава надежди за обрат в сегашната негативна тенденция, водеща до парадокса - глад за корабостроителни кадри и липса
на интерес към специалността. Крайно време е да започне възстановяването на авторитета на инженера, дълго време
подбиван от "модните" и значително по-лесни специалности, което доведе до сегашния дисбаланс на трудовия пазар.
Опитваме се убедим кандидатите, че имат възможност в дългосрочен план за реализация и могат да разчитат на успешно
развитие. В тази насока идеята на Съвета по специалността е предприятията да поддържат тясна връзка със студентите
още от първи курс и много от тях да бъдат назначавани и да работят при тях с почасов график. Така още от студентската
скамейка ще придобиват трудов стаж по специалността, допълни доц. Хараланов.
Дарик радио
√ Внасяме кадри за туризма от Украйна и Молдова
Внасянето на чужда работна ръка по родните курорти не е нещо необичайно. Всяка страна, която развива туризъм,
обикновено изпраща кадри навън и същевременно внася при нужда. Това е напълно естествен и нормален процес, смята
проф. Стоян Маринов от Варненската туристическа камара.
"Не става въпрос за безразборен внос на кадри. Предвижда се те да са в рамките на до 10% от общия персонал. Това ще
бъдат кадри, които ще заемат изпълнителски позиции, които са неатрактивни за българските граждани", коментира той.
Вносът по никакъв начин няма да засегне квалифицираните и добре подготвени български кадри, които винаги са
предпочитани от работодателите, смята проф. Маринов. 50% от тях обаче се реализират в чужбина, избирайки дестинации
с по-дълъг сезон и в пъти по-високо заплащане.
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"При нас съответно през лятото ще дойдат например студенти от Украйна и Молдова. Там равнището на заплащане в
туризма е доста по-ниско. Така те ще са доволни да изкарат един платен стаж в България в рамките на два – три месеца",
добави специалистът.
Привличането на чуждестранни работници няма да се отрази негативно на качеството на туристическия продукт, тъй като
става въпрос предимно за позиции, непривлекателни за българите.
Проблем при наемането на персонал в комплексите продължават да бъдат не достатъчно високите заплати. Според
статистическите данни най-ниските възнаграждения са в сферата на хотелиерството и ресторантьорството.
Най-ниски са заплатите на камериерки, кухненски работници и рецепционисти. Прилични възнаграждения имат готвачи,
аниматори и екскурзоводи. Наемането на ученици също оказва влияние на заплащането.
"Конкуренцията винаги натиска цената надолу. Ако има ученици, които са готови да работят за 300 – 350 лева, естествено
това ще се отрази на заплащането на целия персонал", посочи професорът.
Често работодатели наемат хора от ромски произход. Това обаче не се прави с цел ниско заплащане, а поради липса на
други желаещи да заемат свободните работни места, твърди Стоян Маринов.
Макар летният сезон отдавна да е в разгара си, в Бюрото по труда във Варна все още най-търсени са кадрите в сферата на
туризма. Най-много свободни позиции има за сервитьори и бармани.
Капитал
√ Имената на седмицата
Новите мениджъри
Илиана Паунова бе избрана за изпълнителен секретар на учредената през април Българска организация за верификация
на лекарствата (БОВЛ), която ще работи за предотвратяването на навлизането на фалшифицирани лекарства на пазара в
страната. Като изпълнителен секретар Паунова ще осъществява оперативното управление на БОВЛ и ще бъде пряко
ангажирана в организирането и наблюдението на дейностите и процесите по изграждане и развитие на българската
система за верификация. През последните две години Паунова бе търговски директор за Адриатическия регион в
GlaxoSmithKline, а преди това от 1997 до 2014 г. управляваше дейността на фармацевтичната компания в България.
Изпълнителният директор на "Стантън чейс интернешънъл България" Дарина Пенева е новият председател на
управителния съвет на Българската екзекютив сърч асоциация. Тя поема поста от управляващия партньор на "Алекзандър
Хюз България" Силвия Умникова. Новият председател на асоциацията има дългогодишен опит в набирането и подбора на
персонал за мениджърски позиции, както и в оценяването на компетенции, провеждането на обучения и
идентифицирането и развиването на личностен и мениджърски потенциал. Преди да стане част от екипа на "Стантън чейс",
Пенева е работила за HILL International и Smartree Bulgaria.
Бившият главен секретар на Министерството на финансите Женина Жилева ще бъде първият титуляр на новосъздадената
в СУ "Св. Климент Охридски" позиция на главен мениджър, за която кандидатстваха 37 души. В момента тя е началник на
отдел "Финансово-административен" в "София тех парк", а в миналото е заемала различни позиции и в Комисията за
финансов надзор и в "Овергаз холдинг". В новата си роля тя ще отговаря за провеждането на обществени поръчки от страна
на университета, за управлението на имотите му, за сътрудничеството с бизнеса и търсенето на дарения, за привличането
на инвеститори, както и за съставянето и управляването на бюджета на висшето училище.
От началото на юли Йонуц Фаркаш ще поеме управлението на бизнеса на Schneider Electric за България, Албания,
Македония и Косово. Той ще замени досегашния регионален мениджър Кристоф Де-Лафарж, който става вицепрезидент
за Югоизточна Европа за направление партньорски бизнес във френската група за енергиен мениджмънт и автоматизация,
като ще остане базиран в България. Новият мениджър работи за румънското подразделение на групата от 2014 г., а преди
това в продължение на седем години заема различни ръководни позиции в структурите на енергийната Enel в Румъния и
в Италия.
Улрик Свенсон е новият главен финансов директор на германския авиопревозвач Lufthansa. От януари 2017 г. той ще поеме
поста на Симоне Мене, чието предстоящо оттегляне следващия месец беше оповестено през юни, предава Wall Street
Journal. В момента Свенсон е главен изпълнителен директор на шведската инвестиционна компания Melker Schörling, а в
миналото е бил управляващ директор "Финанси" и главен финансов директор на Swiss International Air Lines и е изиграл
важна роля в преструктурирането на швейцарския авиопревозвач и придобиването му от Lufthansa, се посочва в
съобщението на германската група за назначаването на мениджъра.
Бившият главен технологичен директор на Facebook Брет Тейлър влиза в борда на друга социална мрежа – платформата
за микроблогинг Twitter. Той се присъедини към екипа на Facebook през 2009 г., когато компанията придоби съоснованата
от него платформа за агрегиране на съдържание от социални мрежи FriendFeed срещу 60 млн. долара в брой и под формата
на акции. Предприемачът остана във Facebook до 2012 г., след което създаде нова компания – Quip, която предлага
алтернатива на инструменти като Google Drive и Microsoft Office 365. Преди това Тейлър е работил за Google и за
компанията за рисков капитал Benchmark, пише Fortune.
Още истории
Ръководената от Виолина Маринова Банка ДСК беше обявена за най-добра банка в България в годишните "Награди за
отлични постижения 2016" на британското списание Euromoney. Институцията спечели отличието и през 2013 г. и 2014 г.,
а през 2015 г. признанието получи Уникредит Булбанк. Наградите на Euromoney отличават най-добрите банки в близо сто
страни, като обхващат над 20 различни продуктови категории. При избора на победителите тази година във фокуса на
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журито е била способността на банките да растат и да се адаптират към променящите се пазарни условия и клиентски
потребности и нагласи.
Популярната актриса, продуцент, режисьор и бизнес дама Ева Лонгория ще бъде част от журито на световния конкурс за
социално предприемачество на Chivas Regal – The Venture. Сред финалистите в надпреварата, която ще разпредели
награден фонд от 1 млн. долара, е и българският стартъп Bee Smart Technologies с проекта си за спасяването на световната
популация от пчели. Организаторите от Chivas отбелязват, че Лонгория може да подпомогне финалистите с опита си,
натрупан покрай дейността на едноименната й фондация, която помага на жените от Латинска Америка да създадат подобро бъдеще за себе си и семействата си чрез образование и предприемачество.
Председателят на борда на директорите на гръцката петролна компания Mamidoil-Jetoil Greek Petroleum Кириакос
Мамидакис е бил открит мъртъв в дома му в Атина. По първоначална информация става дума за самоубийство, съобщава
в. "Катимерини". Преди седмица създаденото от 84-годишния предприемач и братята му дружество, което има бизнес и в
България, поиска от съда защита от кредиторите си. Според гръцкото издание дълговете на Jetoil към банки, доставчици,
правителството и служителите й са за над 314 млн. евро. Компанията има 600 бензиностанции в Гърция, малка флотилия
от 33 камиона и 7 танкера за снабдяване на островите, както и най-голямото депо за горива на Балканите.
Основателят на американския производител на спортни стоки Nike Фил Найт ще напусне борда на директорите на
компанията. Предстоящото оттегляне на предприемача, който ще остане почетен председател, беше обявено преди
година, припомня Forbes. На неговото място като председател на борда ще застане президентът и главен изпълнителен
директор Марк Паркър. От дружеството съобщават още, че главният изпълнителен директор на Apple Тим Кук, който е
член на борда на Nike от 2005 г., е назначен за "водещ независим директор".
Deutsche Bank няма да се нуждае от специална операция по увеличаване на капитала в обозримо бъдеще, смята главният
изпълнителен директор на институцията. "Вярвам, че можем да увеличим капитала си по органичен път, което за
съжаление не направихме в продължение на много години", посочва Джон Краян в интервю за германското списание
Spiegel. Най-голямата банка в Германия трябва да набере до 2.5 млрд. евро допълнителен капитал, за да покрие
регулаторните изисквания, и според мениджъра това няма да е проблем. До края на 2019 г. капиталовата адекватност
трябва да достигне 12.25%, като заложената за тази година цел е повишение до 11.1%.
Френският магнат Серж Дасо бе изправен на съд по обвинение, че е укрил данъци на стойност 31 млн. евро в данъчни
убежища като Люксембург, Лихтенщайн и Вирджинските острови. Милиардерът индустриалец е председател и главен
изпълнителен директор на едноименния авиационен и софтуерен гигант Dassault Group, създаден през 1929 г. от баща му
Марсел Дасо. Част от групата е и компанията издател на френския всекидневник Le Figaro. По изчисления на Forbes,
състоянието на 91-годишния бизнесмен и политик е 13.3 млрд. евро, което го прави третият най-богат човек във Франция.
Аржентинската футболна звезда Лионел Меси и неговият баща и агент Хорхе Меси бяха осъдени на по 21 месеца затвор
от испански съд, като са им наложени глоби за съответно 2 млн. евро и 1.5 млн. евро. Двамата са признати за виновни по
три обвинения в данъчни измами, чрез които са укрили задължения в размер на 4.1 млн. евро. Сумата е дължима върху
имиджовите права на нападателя на "Барселона" за периода 2007 - 2009 г., в който той е имал договори с няколко големи
компании, в т.ч. Adidas, Pepsi, Danone, Procter&Gamble и др. Двамата може и да не влязат в затвора, тъй като испанското
законодателство позволява присъди под две години да се изпълняват под пробация.
Американският гигант в онлайн търговията на дребно Amazon не отчита спад на продажбите си във Великобритания след
референдума за напускане на ЕС. Това съобщи в сряда новият мениджър на компанията за Обединеното кралство, след
като обяви, че дружеството ще отвори допълнителни 1000 работни места в страната освен първоначално предвидените за
тази година 2500 нови назначения, предава Reuters. "Продажбите ни са в унисон с очакванията", посочва Дъг Гър, който
оглави бизнеса на Amazon на Острова през май, но отказва да конкретизира какви точно са били прогнозите.
Британската модна верига Marks & Spencer отчете най-големия спад в продажбите си от повече от десетилетие на фона на
усилията на новия главен изпълнителен директор Стив Роу да понижи цените и да свие броя на промоциите, предава
Guardian. Продажбите на облекла и продукти за дома в магазините, които работят поне от една година, са се понижили с
8.9% за тримесечието, приключващо на 2 юли – доста по-голям спад от прогнозираното от анализатори свиване с 5%. По
думите на Роу по време на кампанията преди референдума за бъдещето на Обединеното кралство в ЕС потребителското
доверие е отслабнало, но след решението за Brexit не са отчетени нови спадове.
Радио Пловдив
√ Все повече работодатели ще наемат млади майки
Нова мярка за насърчаване на работодателите, които наемат на непълно или пълно работно време самотни родители и
млади майки с деца до 5 годишна възраст, реализират Бюрата по труда.
Това заяви Мария Георгиева, директор на Регионалната служба по заетостта в Пловдив. Повод да я потърсим са
постъпилите въпроси от слушатели на Радио Пловдив.
Ние финансираме шест месечните възнаграждения и осигуровки за самотните родители и майките с деца. Работодателите
обаче се задължават да ги оставят на работа още шест месеца", обясни Мария Георгиева.
Новият момент е, че тази мярка важи за майки с деца до пет годишна възраст, а не както преди – с деца до 3 годишна
възраст.
Мария Георгиева прогнозира, че все повече работодатели ще търсят да наемат млади майки на работа.
Цялото интервю с Мария Георгиева можете да чуете в звуковия файл.
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Мениджър
√ Задава се безпрецедентна процедура в историята на Еврозоната
Очаква се министрите на финансите на страните от Еврозоната да обявят днес, че Испания и Португалия нарушават
бюджетните правила на ЕС - нещо, което ще открие пътя за налагане на санкции на двете страни. Това би била
безпрецедентна процедура в историята на Икономическия и валутен съюз, предаде "Франс прес".
Новината съобщи снощи председателят на Еврогрупата Йерун Дейселблум след заседание на финансовите министри от
еврозоната. Членовете на Еврозоната ще подкрепят утре (днес, на заседанието на министрите на финансите от ЕС бел.ред.) препоръката на Европейската комисия", която обяви в четвъртък, че Испания и Португалия нарушават
бюджетните правила, обяви Дейселблум.
Европейският комисар за икономиката Пиер Московиси съобщи на същата пресконференция, че ЕК ще има 20 дни, за да
обмисли какви санкции да наложи на двете иберийски страни. "Максималната глоба, която може да бъде наложена, е в
размер на 0,2 процента от БВП, а минималната – нулева", припомни той.
Московиси изрази очакване Европейската комисия да предложи да бъдат замразени част от средствата от структурните
фондове на ЕС, предвидени за Испания и Португалия от догодина.
Според европейски източник през 2017 г. ще бъдат спрени 1,3 милиарда евро за Испания и 500 милиона евро за
Португалия.
Двете страни ще имат срок от 10 дни да дадат обяснения.
Миналата година бюджетният дефицит на Испания достигна 5 на сто от БВП, а този на Португалия - 4,4%, при разрешени 3
процента.
Въпросът за санкционирането на двете страни е деликатен, отбелязва ДПА. Португалия предвижда да намали тази година
своя дефицит в рамките на позволеното, а Испания е обхваната от политическа парализа, след като парламентарните
избори през декември и юни не излъчиха ясен победител и в резултат не може да бъде съставено правителство.
Председателят на Еврогрупата даде да се разбере, че Италия няма да получи разрешение да не спазва напълно новите
правила на Еврозоната за спасяването на банки, които имат за цел да защитят данъкоплатците, предаде Асошиейтед прес.
"Това не е остра криза, така че имаме известно време, за да оправим нещата", се аргументира Дейселблум. Той освен това
подчерта, че е важно еврозоната да спазва онова, което е договорила, "в противен случай всичко в Европа ще бъде
поставяно под въпрос, а вече имаме много въпроси в Европа, така че нямаме нужда от нови".
Италианските банки са подложени на сериозен натиск заради лоши кредити в размер на общо около 360 милиарда евро.
Италия е третата икономика в Еврозоната, така че една криза там вероятно ще има много по-тежки последици от редицата
проблеми, с които 19-те се сблъскват през последните години, по-конкретно в Гърция, отбелязва АП.
Инвестор.БГ
√ Цената на петрола записва плахи повишения
Инвеститорите продължават да очакват редица макроикономически данни тази седмица, сред които ръста на китайската
икономика през второто тримесечие.
Цените на петрола се затрудняват да запишат повишения във вторник, след като в понеделник суровината поевтиня,
съобщава WBPonline. Инвеститорите продължават да очакват редица макроикономически данни през тази седмица, сред
които за ръста на китайската икономика през второто тримесечие.
Американският лек суров петрол WTI поскъпва с 0,78% до 45,11 долара за барел, а цената на европейския бенчмарк Брент
расте с 0,89% до 46,66 долара за барел към 10:10 часа българско време.
Редица експерти изразиха оптимизъм за поскъпване на петрола през идните месеци, а на следващата година се гледа като
на възможност за още по-категорично покачване на цените.
"В Citi сме особено бичи настроени за 2017 г. За разлика от миналата година пазарите на суровини отчетоха подем през
второто тримесечие след това рязък спад заради продължаващото свръхпредлагане. Актуалният подем изглежда поустойчив, тъй като условията на пазарите се затегнаха значително", посочват от инвестиционната банка Citigroup. Според
прогнозите ѝ петролът ще струва около 52 долара за барел през второто полугодие и около 60 долара за барел през 2017
г. През миналата седмица бяха отчетени спадове и при двата сорта в рамките на около 5%, тъй като спадът в резервите на
САЩ не беше достатъчен, за да оправдае очакванията на анализаторите.
Money.bg
√ Златото и йената поевтиняват. Риск апетитът се завръща на пазарите
Днес йената се потопи до седмичен минимум спрямо долара, доколкото победата на управляващата партия на
парламентарните избори в Япония затвърди очакванията за нови стимулиращи мерки за икономиката и подгря апетит за
риск у инвеститорите.
Растежът на фондовите пазари също спомогна за разпродажбите на йени, които в последно време се бяха засилили заради
нарасналото търсене на безопасни активи. Инвеститорите избягваха риска и се стремяха да намерят "тихи пристанища"
след решението за излизане на Великобритания от ЕС и засилващите се опасения за състоянието на световната икономика.
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Сутринта доларът се покачи с 0,26 процента до 103,05 йени, като в хода на търговията достигаше и нивото 103,29 йени за
долар – най-високия курс от 1 юли насам.
На фона на общата слабост на японската валута еврото също прибави 0,5 процента до курс 114,17 йени за евро.
Спрямо долара общата европейска валута също поскъпна с 0,19 процента до $1,1077.
Премиерът на Япония Шиндзо Абе каза в понеделник, че е поръчал на икономическия министър да работи върху нов пакет
стимулиращи икономиката мерки. Но не разкри подробности около техните количествени параметри.
Британският фунт стерлинг се укрепи с 0,59 процента спрямо "зелените пари" до $1,3073, отскачайки от 31-годишния
минимум в нивото $1,2798, достигнат през миналата седмица.
Стойността на златото демонстрира във вторник слаба негативна динамика на фона на новините около новите мерки за
стимулиране на японската икономика. Както и на фона на общия спад в търсенето на безопасни активи.
Днес сутринта цената на августовските фючърси за златото на нюйоркската борса Comex се понижи с 1,2 долара или с 0,1%,
до 1355,3 долара за тройунция.
Котировките за септемврийските фючърси за среброто се покачиха с 0,52% - до 20,41 долара за унция.
Новини от бизнеса и политиката
√ Румен Радев, икономически директор на „Холдинг Загора“, разказва за уникалната експедиция в Перуанските Анди:
Катерихме Алпамайо по френски директен
Румен Радев е роден на 4 август 1968 г. в Силистра. Завършил е физика в СУ "Св. Климент Охридски" и "Финанси" в УНСС.
Икономически директор на "Холдинг Загора". Семеен, баща на три деца. Активен алпинист, планинар и приключенец. Има
изкачвания в Хималаите, Андите, Аляска, Памир, Тян-Шан, Алпите. Преди дни заедно с Дойчин Боянов и Младен Дянков
стъпи на считания за най-красив връх в света – Алпамайо (5989 м) в Перуанските Анди.
***
– Г-н Радев – защо Алпамайо? Как се роди идеята за експедицията?
– Алпамайо е много красив връх, а идеята дойде от Дойчин, един от приятелите ми в клуба ни. Към момента за "Вертикален
свят" може да се говори, че е с най-интересните проекти и капацитети. Достатъчно е да кажа само някои имена. Съни –
Боян Петров, който е от основателите и тръгна с изпълнението на проекта за четиринайсетте 8-хилядници. Дойчин, който
направи прекрасни неща в рамките на националната експедиция при Еверест и много по-интересни проекти като Нанга
Парбат, като нови, неизкачвани върхове в долината Кхане, Пакистан – с труден логистичен подход и без подкрепа на
външни хора – все неща, които за хора като нас са много стойностни. Ние предпочитаме по-спортно и спартанско
поведение в планината, а не комерсиалното ползване на изградената инфраструктура в нея.
– Най-силните Ви впечатления от експедицията?
– Прекрасна емоция е да правите експедиция с приятели. Такъв е случаят с Алпамайо. Това е прекрасен, много хубав връх.
Определението "най-красив" произлиза от много години, когато в конкурс на немско списание при представяне на
фотографии, планински експерти са гласували с най-висок процент в полза на Алпамайо. Действително, трапецовидната
му форма, особено снимана от западната стена, която катерихме е уникално красива, фантазия! Ако погледнете откъм
южната стена, където маршрутите са скално-ледени, наричаме ги миксови, изглежда по съвсем друг начин. Също много
атрактивно, но по-различно. Откъм западната стена е уникален връх и е хубаво предизвикателство, защото иска
специфични технически умения, упоритост, катерене при значителна височина – почти 6000 м, отлична физическа
подготовка и добра синхронизация при свръзката. Алпамайо не е място, където да се учиш да катериш или да усвояваш
навици. Ние се готвехме за едномесечна експедиция, но имахме късмет с всичко – логистика, с времето, с настроението и
отношението към планината. Смятахме, че след 20 юни ще предприемем опити за изкачване на върха, а го изкачихме на
19 юни.
– По премиерен за България маршрут ли се изкачихте?
– Знам за свръзка преди години на Мартин Маровски. С впечатление съм, че маршрутът, който те са катерили тогава, е
маршрутът на Ферари. Маршрутът, който ние избрахме, е т. нар. Френски директен – с около две въжета по-дълъг и постръмен. Предпочетохме го защото преди години част от един голям серак (леден блок) от козирките на ръба към
маршрута Ферари се е срутил. Тогава загиват и най-много алпинисти. Той все още стои, вижда се на снимките, и не
намираме този маршрут за безопасен. Не че има безопасни маршрути, но това са обективни рискове, които е по-добре да
се минимизират. В по-стръмния, по-дълъг, но и по-директен маршрут това го няма. Струва си, когато човек е подготвен, да
предприеме техническия, но по-нискорисков маршрут. На експедиции ние не ползваме гидове, водачи. Сами се
организираме, което означава, че сами сме отговорни за безопасността си. Затова избрахме този маршрут и дали по него
е имало българско изкачване, не мога да кажа. Освен директен, на практика нашият маршрут е и на един хвърлей от найвисоката точка. След като стигнахме най-високата част на гребена – тясно място, където се прехвърля крак като на конче,
и тримата буквално възседнахме този ръб, пред нас остана да стърчи една снежна гъба – ледено-снежно образование с
около 6-7 м височина. Въпросът бе как да се качим на нея. Ръбът е съвсем тесен около 50-60 см, гъбата значително поширока. Близко до ума е, че голяма част от тази гъба по периферията си виси свободно над двете отвесни стени. Дойчин
първи тръгна по гъбата, осигурихме го отдолу, изкатери я, даде знак и внимателно и ние с Младен се качихме. Горе на
гъбата се оказа широко колкото маса, почти два на два метра площадка… Четвъртият член на експедицията – Стефан
Стоянов, имаше затруднения с бързата аклиматизация, не се чувстваше добре и остана в щурмовия лагер. Той успя да
филмира отдолу както самото изкачване, пасажа, така и заставането върху гъбата.
– Какво научихте от тази експедиция?
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– Най-вече се наслаждавахме на момента и на достигането на върха, на слизането, на общуването както с природата, така
и помежду ни. Говорим си за всякакви неща, кроим планове, включително за следващи експедиции – това е неизбежно
при начина ни на живот, но с уговорката "след като се приберем". Планината, в която се изкачвахме, се казва Кордилера
Бланка, част от веригата на Перуанските Анди. Планинският масив върви по западното крайбрежие на двата континента
Северна и Южна Америка и заради естеството на произхода си, чисто геоложки, би трябвало да не е толкова разнороден.
Всъщност много са различни. Казвам го като човек, който е бил в различни части на Андите: например в района на
Аконкагуа – Централни Анди, или в района на Охос дел Саладо, непосредствено до пустинята Атакама… Съвсем по друг
начин стоят планините в Кордилерите. Ние бяхме и в Кордилера Бланка и в Кордилера Негра. Кордилера Бланка силно
наподобява пакистанските планини като форми. Това са дълбоки, силно врязани долини, остри, стръмно издигащи се
върхове – очевидно по-млада планинска система. Не знам как ще се развият нещата с глобалното затопляне, но докато
позволяват чисто ледено катерене, си струва да се ходи там. Човек, който обича планината и природата, има много какво
да види. А в допълнение – това се случва в района на една древна култура, каквато е перуанската – страната на инките.
Лошото за нас бе, че не ползваме испански, а езици, които за масовата част от хората там са непознати. Бях си направил
речник, да се разбираме, но за елементарни неща. Зарекъл съм се – почвам да уча испански! Говоря доста приличен
английски, отличен руски и поназнайвам немски, но се оказах изолиран в тамошната среда. Испански трябва да се учи,
това е езикът на цял континент и половина.
– Имаше ли любопитни случки?
– Пълно бе с всякакви. Да речем, движим се по улицата. До хостела ни в Хуарас бе най-големият им пазар. Попадаме в
зоната, където вървят продажби на меса и риба. Ако българските хигиенни инспектори видят този пазар, ще ахнат и такива
глоби ще напишат! Това не пречи на хората не само да са щастливи от това, което правят, но и да са здрави. Месото мирише
на свежо, прясно, а температурите са високи. Някои търговци излизат до 9 ч. сутринта, други от 9 докъм 11. Не спорят,
самоорганизирали са се. Кой знае защо хлябът и тестените закуски ги изкарват вечер. Попадаме изведнъж на цяла група
от хора с найлонови чувалчета, в които щъкат хамстерчета. Оглеждаме се, снимаме. Сториха ни се като за зоо-хоби. Но не,
оказа се, че местните хора си ги похапват. Знам ли и аз какво съм ял, докато сме опитвали местната кухня. Казвам го с
известно неудобство към веганите. Има и неща, които не ми харесват. Правят традиционни сувенири, но западният вкус
започва да им влияе. Перу, колкото и да не е богата държава, е пак с по-висок стандарт спрямо средния китайски стандарт,
което предполага мощно навлизане на китайски стоки. Като че ли и част от уж традиционните им сувенири идват от Азия.
Доста неща снимахме, ще подготвим филм, но вероятно акцентът ще бъде върху самото катерене. На слизане от
планината, веднага след последното ждрело, спряхме в една от първите къщи в село Кашапампа – да уговорим кой ще ни
помогне с превоз до града, а и защото видяхме нещо като рибарник. Оказа се, че мъжът свири на арфа – техен вариант.
След изкатерването да похапваш пъстърва, да се чувстваш комфортно на място без интернет и да ти свирят на арфа – звучи
направо невероятно, но бе точно така. Човекът много се раздаваше, усмихвам се само при спомена. Ето това са безценни
моменти, за които си струва да живееш.
– Казахте, че акцентът във филма ще бъде изкачването. Защо?
– …и слизането. Защото беше красиво. Хубава, открита стена, много въздушно и чисто изкачване, чувстваш свобода. Струва
си да бъде споделено, нали!
– Звучи сякаш е било много лесно?
– Така беше. Повече притеснения имахме по-рано и пред самата стена. Рискове има, без съмнение. Още подходът към
първия превал – по труден, нацепен и висящ ледник, опасен. Като стигнахме превала и щурмовия лагер до него, нормално
минават мисли от типа – какво чудо беше на подхода, а какво ли ще е на стената? Имахме уникалния шанс с времето, но и
късмет с това, че бяхме за тия дни съвсем сами в планината. Сами със стената, сами с този връх, сами в лагера си. Всъщност,
сами изобщо над базов лагер. Човек има време да остане със своите си мисли, кое как да направи. Веднъж тръгнал, се
мотивираш с всяко движение. Имахме очаквания за 7-8 часа в едната посока, направихме изкачването за под 6 часа.
Отделихме време и бяхме много внимателни на слизането. Защото сме си отговорни. Осигурихме добри площадки за
слизане, които впоследствие се ползваха от катерачи след нас. Непосредствено в основата на стената, преди бергшрунда,
минахме под едни огромни ледени сераци. По-късно, бяхме на второ въже, Младен бе водещ напред, ние с Дойчин го
осигуряваме. Чухме характерен звук, поглеждаме надолу – като на забавен кадър под нас въпросният сарак се срути.
Представете си как се сгромолясва един тир с лед. Ако бяхме закъснели с 40-50 минути, нямаше да си говорим сега…
Късмет!
– Коя ще е следващата експедиция?
– Имаме планове, живот и здраве. Няма да е в посока Северна и Южна Америка, по-скоро ще е в Азия.
– А какво ново в "Холдинг Загора", как се чувствате на работното място след Алпамайо?
– Със страхотен тонус и настроение съм, а колегите тук не спират да работят. Както се радвам на приятели в планината,
така, за щастие, се радвам на чудесни приятели-колеги, с които работим заедно. Нещата вървят нормално, развиваме нови
проекти, включително доразвиваме бизнесите с оранжерийното производство. Стоим добре и в традиционните си
дейности. Имаме пазари, има търсене на продукцията ни, постоянно работим по организацията на производство. Днес, 30
юни, е важен ден, ще видим какво ще каже енергийният регулатор. Според всички индикации ще има малко намаление
на електроенергията предимно от таксата задължения към обществото, около 1 лв. За нас е по-важно да влезе в сила
наредбата за компенсиране на електроинтензивната индустрия, а там нещата още са в застой. Очакванията ми са като цяло
положителни. Който работи и се развива, инвестира и се стреми да бъде с оптимална производствена структура, е обречен
на успех. За мен няма никакво съмнение.
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