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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
Труд 
 
√ Васил Велев: Реформата на висшето образование няма алтернатива 
 
Васил Велев, председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България, пред "Труд" 
Грешка е да се строи VII блок на "Козлодуй", ако цената на електро¬енергията ще нарасне 
 
- Г-н Велев, какво означава Брекзит за българския бизнес и икономиката на страната? 
- Ако оставим на заден план акцента за това колко ще се увеличи вноската на България в бюджета на Европейския съюз 
като страна членка и съответно колко ще се редуцира сумата, която ще получаваме по оперативни програми в бъдеще, 
вече има обозрими негативни ефекти. Проблемът не са парите, а възможностите те да бъдат печелени. Защото 
Обединеното кралство е страната, която най-силно застъпваше по-слабата регулаторна тежест на бизнеса в съюза. При 
отсъствието на Англия от Брюксел има сериозен риск регулаторната тежест върху бизнеса да се увеличи, да се тръгне към 
данъчна хармонизация и оттам към промяна в нашето данъчно законодателство. За българския бизнес първата най-
обозрима реакция е обезценяването на паунда. Това спира износа на компании, които работят за 8-10% рентабилност. 
Такива има немалко в сектор "Текстил" например. Проблемът за тях идва от факта, че са сключили договори за експорт на 
едни цени в паунди и в момента рискът от загуба за тях е реален. 
- Казахте за данъчна хармонизация. И преди Брекзит политическите стъпки на ниво ЕС вървяха в тази посока. Това 
означава ли, че в България наближава времето за вдигане на данъци? 
- Определено може да се очаква промяна на данъчната основа и на данъчните ставки. Сегашната данъчна система е добра 
за България и ако това се случи, ще окаже негативен ефект върху родната икономика и бизнеса. Великобритания се 
противопоставяше на подобни непремерени стъпки. В нейно отсъствие балансът ще се наруши в наша вреда - към повече 
регулации, изравняване на данъчна основа, впоследствие на данъчни ставки. 
- Значи Брекзит освен по-високи данъчни ставки означава и още повече бюрокрация в ЕС? 
- Логично е - напуска един защитник на добрите условия за правене на бизнес. Повече бюрокрация и повече регулации за 
бизнеса, освен ако в Брюксел не се стреснат от това излизане и направят съответните изводи и корекции, за да не последват 
и други такива реакции. 
- Как ще се осъществяват търговските взаимоотношения между компании от Острова и такива от страните членки на ЕС? 
- Много зависи какви условия ще се договорят между Великобритания и Брюксел. Има страни, които не са част от ЕС, но 
търговията с тях като че ли се извършва без особено напрежение, по един и същи начин. Вземете Норвегия, например. 
Подобен сценарий е възможен за Великобритания - да няма мита и практически проблеми. Важно е преговорите за 
излизането на страната от ЕС да не се точат безкрайно. И разбира се, поведението на европейските лидери. Една позиция 
на размахване на пръст ще бъде сериозна грешка. Всички трябва да си направят изводите защо Обединеното кралство 
гласува по този начин и дали грешката не е в "нашия телевизор". Не може 52% да са немислещи същества. Има причини 
за това и те трябва да се видят и отстранят. Надявам се Брекзит да послужи за реформи в ЕС. 
- Връщам ви към двата акцента за парите и българската икономика - имате ли разчети с колко ще се увеличи вноската 
на България в бюджета на ЕС и с какъв процент могат да намалеят парите от еврофондовете? 
- Да се борави с числа на такъв етап е невъзможно. Тези процеси не могат да се изчисляват механично. Всичко е въпрос на 
преговори между оставащите страни и Брюксел. Става дума за проценти, не за десетки, но не са и части от процента. 
- Коя е вярната инвестиция в такава ситуация за масовата публика? 
- Няма сигурно убежище и вярна стратегия, с която всички да спечелят. Това важи както за инвестициите в злато или 
недвижими имоти, познати на широката публика. Съветът ми към тях е да не се упражняват с такива "печалби". За да се 
печели, трябва да се работи, другото е хазарт. 
- С това изречение да минем към нашата българска действителност. А в нея проблемите са безброй. Да започнем с 
пазара на труда. Как може да се спре трудовата емиграция, г-н Велев? 
- Проблемът с човешките ресурси напоследък е много остър и се превръща в задържащ фактор на нашето развитие. Днес 
държавата не трябва да организира износа и да ограничава вноса на човешки ресурси, а обратното - да насърчаваме 
оставането в страната и да облекчаваме регулираната имиграция, т.е. вноса на специалисти. Включително с двустранни 
спогодби с трети страни като Армения, Молдова, Украйна, например. Обратното какво означава, обучени с наши данъци 
кадри биват ползвани от чужди икономики. Защото, емигрирайки, те изнасят национален доход, който е инвестиран в тях. 
- Готов ли е българският бизнес да "развърже кесията" за насърчаване на оставането? 
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- През последните 10 години България е страната с най-голям ръст на възнагражденията. Нека да сме честни със себе си - 
в обозримо бъдеще няма да догоним дори средното ниво на ЕС. Не можем да очакваме, че механично, с вълшебна пръчка 
ще се вдигнат доходите. В същото време, когато ние внасяме специалисти, трябва да направим пазарен тест, т.е. да 
докажем, че ги няма в страната. Когато един специалист напуска страната, той не трябва да доказва, че в България няма 
работа. Тук има определено несъответствие и нереципрочност. Един човек, обучен с нашите пари, би трябвало да дължи 
нещо на обществото, на всички тези, платили тези данъци. Проблемите тръгват много по-дълбоко - ценности, 
образователна система. Откъдето и да го погледнете, има нужда от промяна - ако щете от проблема с ромското включване 
на пазара на труда. Ромите са основната маса безработни с ниска квалификация. И от този ъгъл инвестиции във 
високотехнологични производства звучат много добре, но трябват и кадри за тях. Затова и младежката ни безработица е 
по-голяма, отколкото би следвало да се предполага. Проблемът не е само с образованието на ромите. Има бягство от 
техническите специалности и то е още в средното образование. Не можем да очакваме във висшето потенциално да се 
появят добри инженери, защото интересът към точните науки се губи много рано. Тези процеси трябва да се регулират. 
- Ако трябва да подредите трите най-големи проблема пред България, образованието ли ще бъде водещ и кои са 
останалите? 
- Един от трите задължително ще е образованието. Затова и подкрепяме редица реформи, които не са пряко свързани с 
нашите функции като работодателска организация - сигурността, инвалидните пенсии, против сме мащабно въоръжаване 
и прочие разходи, които могат да бъдат намалени и пренасочени. Моделът на висшето образование трябва да се 
преразгледа изцяло. Коефициентите, които са определени при изчисляване на субсидията за техническото образование, 
са ниски. В същото време има и недостиг на педагогически кадри. Учителското съсловие трябва да бъде в много по-
привилегировано положение. Областите, които имат нужда от спешна хирургическа намеса, са много - укрепването на 
регулаторите, реформа в държавната администрация, развитието на електронно управление.... 
- Пенсионната система? 
- Световната практика показва, че тристълбовата пенсионна система е добрата. Страните, които имат развити втори и трети 
стълб, са постоянно на челните места в специализираните класации. Ние трябва да развиваме както първия солидарен 
стълб, така и втория и третия капиталов стълб на пенсионната ни система. 
- Нека да завършим с енергетика. Загубихме делото за АЕЦ "Белене", сега искаме да продадем изработения реактор. 
Темата със строежа на VII блок на АЕЦ "Козлодуй" също е особено актуална. 
- По въпроса с АЕЦ "Белене" и изработения реактор какво още да кажем, освен че една такава продажба може да стане 
само със сътрудничество с производителя. Строежът на VII блок в АЕЦ "Козлодуй" е важно да не се превърне в нов тежък 
удар за икономиката и енергетиката. Защото ресорното министерство декларира, че няма да има държавни гаранции, 
няма да има дългосрочни договори за изкупуване на енергия и няма да има миксиране на цената на старите и новия 
реактор, но не декларира, че няма да има доплащане за разлики. Ако има доплащане, това веднага води до увеличаване 
на ценовата добавка "Задължение към обществото", която у нас е най-висока в ЕС след Дания. Т.е. тук въпросът е не да 
заменим разходите за скъпите ВЕИ-та, за американски централи и когенерации с подобни преразходи за VII блок. Въпросът 
е цената да е пазарна. Тези доплащания за разликата изглеждат така: 92 долара за мегаватчас. Хубаво, но цената на борсата 
на електроенергия е 70 лева за мегаватчас. Ако някой иска да му доплащаме между 92 долара и 70 лева още 90 лева на 
мегаватчас, това ще формира над 500 млн. лева "Задължение към обществото" за една година. Т.е. трябва всички ние като 
потребители на ел. енергия - домакинства и бизнес, да платим над пазара още половин милиард. И не съм чул ясно тази 
тема да се артикулира от енергийното ведомство. 
Нашият гост 
Васил Велев е роден на 1 април 1959 г. През 1977 г. завършва с отличие 133-то СОУ в София. Носител е на редица награди 
в олимпиади по математика, физика, химия и биология. През 1984 г. се дипломира във факултет "Автоматика" на 
Техническия университет в София, впоследствие завършва магистратура в Икономическия университет във Варна, 
специализирайки "Корпоративно развитие и управление". Член е на УС на Сребърния фонд, на Националния 
икономически съвет. Един от учредителите на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
 
24 Часа 
 
√ Депутатите Петър Кънев, Делян Добрев и Мартин Димитров с награди "Икономика на светло" 
 
Връчиха наградите на националния конкурс "Икономика на светло" за 2015 г. Победителите бяха оповестени на 
тържествена церемония, открита от министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова. 
Конкурсът се провежда за трета поредна година. Негови организатори са Асоциацията на индустриалния капитал в 
България и Национален център "Икономика на светло". 
Победителите в трите категории бяха излъчени чрез тайно гласуване на 100 членно експертно жури. Номинациите бяха 
определени чрез отворена обществена анкета през април и май. 
В категорията за "Личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика 
посредством активна позиция" наградата бе присъдена на Петър Кънев, Делян Добрев и Мартин Димитров - народни 
представители в 43-то Народно събрание на Република България. Те бяха наградени заради нормотворческите им 
инициативи през 2015 г. и за приемане на законодателство в посока на ограничаване на неформалната икономика. 
Наградата връчи министърът на труда Зорница Русинова. 
В категорията "Нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и 
подобряване на бизнес средата" първото място спечели Агенция "Митници" за отчетени рекордно високи нива на 
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събираемост през 2015 г. и постигнати успехи в борбата с митническите и данъчните измами и контрабандата. Наградата 
връчи председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България г-н Васил Велев. 
 
Ера TВ 
 
√ Безработицата в България падна до рекордно ниско равнище 
 
7,1 на сто е нивото на безработицата - под средното европейско ниво за 7-годишен период. 
За пръв път през април месец тази година имаме 7,1 на сто ниво на безработица - под средното европейско ниво в 
сравнение със 7-годишен период назад, съобщи министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. Тя 
присъства на Международната кръгла маса "Икономика на светло", организирана от Асоциация на индустриалния 
капитал в България и Национален център "Икономика на светло".  
За първи път през последните 2 години имаме ръст с около 20 500 човека на година на заетите лица, с 1,3 пункта се 
увеличава и коефициентът на заетостта, информира Русинова. Тя напомни, че през декември 2015 г. безработицата е била 
10 на сто. От началото на годината има 111 хиляди еднодневни трудови договора, което е ефективна мярка срещу сивата 
икономика и работата на черно, каза министърът. Предстои оптимизация на прилагането на еднодневните договори и 
създаване на ясна, прозрачна процедура на земеделските производители. Борбата със сивата икономика и пазарът на 
труда са взаимно свързани и резултатите от всички мерки, които правителството прилага през последните 2 години дават 
резултат на пазара на труда, обобщи Русинова.  
Тя съобщи, че ще бъде увеличен броят на инспекторите в Главна инспекция по труда за сметка на администрацията, за да 
се засили контролната дейност. 
 
vNews 
 
√ 1,4 млрд. лв. повече влезли в хазната 
 
1,4 млрд.лева повече са приходите в бюджета от началото на тази година. Това обяви премиерът Бойко Борисов на 
Международната кръгла маса "Икономика на светло". 
По думите му България в момента е сред най-добрите в Европа по противодействие на контрабандата на цигари, а това от 
своя страна води до милиарди повече в бюджета. 
Думите на премиера подкрепи и финансовият министър Владислав Горанов, който прогнозира около 3,5% излишък в 
бюджета за първото полугодие на 2016 г. "Мога да заявя, че ще бъдем далеч от 2% дефицит, заложен в консолидираната 
фискална програма за тази година", коментира Горанов. И допълни, че това е сериозен резултат, който гарантира 
стабилизирането на публичните финанси 
Той отчете ръст на приходите от акцизи през тази година – с 8,2% по отношение на горивата и от 23 на сто за тютюневите 
изделия. 
За първите пет месеца на годината в хазната са влезли 851 млн. лева от акцизи от горива, 874 млн. лева от акцизите от 
тютюневи изделия, както и 105 млн. лева от акцизи на алкохол. 
Пълненето на фиска е само едната позитивна страна на ограничаването на контрабандата. От друга страна се подобрява 
качеството на бизнес средата и конкурентоспособността, категоричен е Горанов. 
Българската икономика отново започва да "изсветлява" след кратко прекъсване, показва и традиционното проучване на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Има сектори обаче, където проблемите се разширяват – неформално заетите и външната търговия с Европейския съюз, 
коментира председателят на работодателската организация Васил Велев. 
Според него с ограничаването на сивия сектор в бюджета допълнително могат да влизат приходи между 500 млн. лева 
и 1 млрд. лева годишно. 
Главният прокурор Сотир Цацаров настоя за адекватно наказателно законодателство, при което глобите за сивия сектор 
да се налагат бързо. Сивият сектор трябва да бъде унищожаван, заяви Цацаров. Според него определенията за длъжностни 
престъпления и безстопанственост са остарели. 
Цацаров предложи да бъде написано наказателно законодателство срещу корупцията в частния сектор, което да обхваща 
издаване на търговски тайни и патенти. 
 
Агенция митници 
 
√ Агенция "Митници" получи първа награда в конкурса "Икономика на светло" 
 
Агенция "Митници" получи първа награда в конкурса "Икономика на светло" на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България. На официална церемония на 30 юни 2016 г. в София бяха връчени призовете на победителите в тазгодишния 
конкурс. Целта на конкурса е в три категории да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната 
икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. 
В категория "За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и 
подобряване на бизнес средата" бяха номинирани Агенция "Митници", Министерски съвет на Република България и 
Министерство на финансите на Република България.  
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Първа награда получи Агенция "Митници" заради отчетените рекордно високи нива на събираемост през 2015 г. и 
постигнатите успехи в борбата с митническите и данъчните измами и контрабандата.  
Председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев връчи наградата 
на директора на Агенция "Митници" Розалия Димитрова. 
 
Новини дир.бг 
 
√ Митниците спечелиха наградата "Икономика на светло" 
 
Агенция "Митници" получи награда за "Икономика на светло" заради високите нива на събираемост през 2015 г. Конкурсът 
се организира от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) с медийното партньорство на в. "Сега". 
В четвъртък финансовият министър Владислав Горанов ... 
 
Сега 
 
√ Митниците спечелиха наградата "Икономика на светло" 
 
Агенция "Митници" получи награда за "Икономика на светло" заради високите нива на събираемост през 2015 г. Конкурсът 
се организира от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) с медийното партньорство на в. "Сега". 
В четвъртък финансовият министър Владислав Горанов отчете ръст в приходите от акцизи. От януари насам акцизите от 
горива отбелязват ръст от над 8%, а от тютюневи изделия - с 23%. Увеличение има и при постъпленията от алкохол. От 
началото на годината са били събрани с 1.4 млрд. лв. повече приходи в сравнение с миналата година в резултат от борбата 
със сивата икономика. 
В категорията "Личност" наградата получиха депутатите Мартин Димитров (РБ), Делян Добрев (ГЕРБ) и Петър Кънев (БСП) 
за инициативите им, свързани с ограничаването на неформалната икономика. Призът за журналист или медия, допринесли 
за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към сивата икономика, отиде при Канна Рачева от Би Ти Ви за 
разследване на незаконната сеч "Гор(с)ка реалност". 
 
Капитал 
 
√ (Д)ефектът Brexit за България 
 
Рисковете за българската икономика не са преки, но са твърде сериозни, за да бъдат подценени. 
Вера Денизова 
Когато петата по големина икономика в света напуска Европейския съюз, няма начин това да не се отрази на всички 
останали. Първоначалният шок на пазарите след референдума във Великобритания е само началото. Негативи за 
европейската икономика ще се проявяват тепърва, в зависимост от това в каква посока ще тръгнат преговорите по развода 
между Брюксел и Лондон. 
Потапянето от другата страна на континента няма да залее веднага България: износът ни към Великобритания не е с 
определящ дял, София няма банка с английски акционер, преките чужди инвестиции от Острова през последните години 
не са съществени. Но рано или късно вълната ще стигне дотук - когато ядрото на Европа потъва в несигурност, няма как 
това да не се отрази и на периферията. И това е само малка част от проблема. 
Когато колелото на Европа се забави 
Към момента неизвестните около политическото и икономическото бъдеще на Лондон и Европа са твърде много, за да 
могат да се направят конкретни прогнози. Точно тази несигурност обаче плаши инвеститорите. 
Американският президент Барак Обама вече предупреди за замразяване на "възможностите за инвестиции във 
Великобритания и в Европа като цяло". Страхът обикновено се разпростира и върху потребителите, а от това страда 
търговията (точно в годината, в която финансовото министерство се надява потреблението да движи ръста). Президентът 
на Европейската централна банка (ЕЦБ) Марио Драги вече прогнозира, че Brexit ще забави икономическия ръст в 
еврозоната с между 0.3 и 0.5 процентни пункта. "Очакваният ефект е значителен. И това е прогноза, дадена още преди 
Великобритания да е излязла от ЕС", казва Георги Ангелов от институт "Отворено общество". Той допълва, че забавянето 
ще се пренесе и към България по линия на износа. 
ЕС е най-големият пазар на български стоки, като именно експортът доскоро беше основният двигател на нашата 
икономика."Ефектите от Вrexit ще се проявяват тепърва. Ако Великобритания изпадне в рецесия – те може да се засилят. 
Ако паундът падне още, ако борсите реагират негативно както при гръцката криза, може да очакваме дълъг период на 
несигурност", допълва Ангелов. 
Прогнозите за нестабилни финансови пазари и по-нисък икономически растеж означават нужда от по-консервативна 
фискална политика през следващата година. С други думи, повторно затягане на колана и по-бързо свиване на дефицита. 
"При изготвянето на бюджета ще трябва да се съобразим с прогнозите за еврозоната и как те ще се отразят на България. 
Дефлацията няма да изчезне толкова бързо", допълва Ангелов. Тази седмица финансовият министър Владислав Горанов 
вече съобщи, че дефицитът за тази година се очаква да е доста под планираните 2% от БВП. 
Притесненията: паундът, митата, туристите 
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С обем от 1.15 млрд. лв. през 2015 г. Обединеното кралство е осмият най-голям пазар за български стоки. Делът на износа 
за островната държава спрямо общия експорт е малък – под 3%. Важността на този пазар обаче е свързана със структурата 
на продажбите (виж графиката). В голямата си част те са стоки с по-висока добавена стойност за икономиката. 
"С падането на паунда аз вече губя по 10% от дневните си обороти. Логично е да се преориентирам в такава ситуация към 
други пазари и такива като мен са много. Ако нямаме яснота до месец–два, ще пренасочим изцяло бизнесите си. Германия 
е добра алтернатива", твърди Явор Иванов, управител на "Омега уърк анд травел" и вносител на хранителни стоки във 
Великобритания.  
Ако паундът се задържи на тези ниски нива, проблем ще имат и износителите от текстилната индустрия, тъй като там 
рентабилността е под 10%. "Ако компаниите са се договорили да им плащат в паунди, тогава износът става непечеливш 
и може да спре. Ако е в евро, тогава британските вносители вероятно ще искат да предоговорят цените, защото ще им 
стане скъпо. При всички положения обаче българските производители ще претърпят загуби", казва Васил Велев, 
изпълнителен директор на "Стара планина холд". 
Дългосрочните притеснения на компаниите, които изнасят за островната държава, са свързани с евентуалното въвеждане 
на мита и увеличаването на бюрокрацията. "Работим за английския пазар още преди приемането на България в ЕС, като 
произвеждаме основно мъжки ризи. Засега основното ни опасение е дали ще се въведат мита и свързаната с това 
митническа обработка на документи. Правили сме го, преди България да стане член на ЕС – това е затормозяващо и 
свързано с разходи", припомня Димитър Николов, собственик на фирма за облекла "Димар". 
Евентуално ограничаване на достъпа на нови работници от ЕС и България към Великобритания би се отразило и на 
десетките хиляди българи, които разчитат на доходи от островната държава. Още повече че това са свежи пари за нашата 
икономика - голяма част от спечеленото се връща тук. По данни на Световната банка за 2014 г. трансферите на работещи в 
Обединеното кралство към България са за 74 млн. долара (виж текста за сезонните работници). 
Много вероятно е след Brexit България да внася повече в европейския бюджет, а да получава по-малко насреща. 
Плащанията на Лондон към ЕС са общо около 8.5-9.5 млрд. паунда всяка година в периода 2016 - 2019 г. 
"Въпросът е в каква посока ще тръгнат преговорите и как ще се случи излизането – ако е към 2019 г., ще съвпадне с края 
на програмния период и сегашните програми няма да са засегнати. Друг е въпросът кои точно плащания ще бъдат 
намалени – ако са земеделските субсидии на площ – ефектът няма да е голям. Но ако бъдат редуцирани средствата за 
структурните фондове, това ще ни засегне", казва Георги Ангелов. От правителството не очакват към момента да има голям 
ефект върху парите за България именно защото преговорите ще се проточат, а и дори като излезе, ако иска да участва на 
общия пазар, Лондон ще трябва да си плаща немалко.  
Важен ще е ефектът върху българския туризъм - английският пазар е четвърти по големина за миналата година. От "Астрал 
холидейз" твърдят, че към момента Brexit не се отразява на резервациите и дори отчитат ръст на британските туристи. 
Туроператорът е официален представител на Thomas Cook за България. "Все още нямаме информация от британския ни 
партньор - имат бизнес план за следващата година, но той е изготвен преди референдума", казва Христо Гълбачев, 
изпълнителен директор на "Астрал холидейз". Това, съчетано с вдигането на забраната за руснаци да посещават Турция, 
вероятно отново ще допринесе за слаб сезон. 
И един по-различен ъгъл 
Технологичният сектор в България от години е подизпълнител за британски компании, а на Острова работят и много 
български IT специалисти. Британска компания купи преди година и българския разработчик "Фадата". Така че Brexit може 
да има съществено отражение върху бранша в България. Но засега негови представители са предпазливи в очакванията 
си. 
"Единствената новина е падането на британската валута, което прави аутсорсинга към Великобритания по-скъп и 
неконкурентен спрямо местните ресурси", твърди Филип Мутафис, основател и управляващ партньор на "Балкан 
сървисис".  
Калоян Стефанов, директор бизнес развитие в GemSeek, обяснява, че част от клиентите и партньорите на компанията са 
във Великобритания. Заради това от там очакват евентуален ефект, идващ по-скоро от влошаване на икономическата 
конюнктура във Великобритания, съответно свиване на пазарите на техните клиенти, както и понижение в стойността на 
британския паунд. 
Някои компании в сектора дори виждат положителни новини за своя бизнес. От "Скейл фокус" твърдят, че разглеждат 
разместването на корпоративните пластове във Великобритания като възможност за договаряне на нови стратегически 
партньорства. "Brexit би довел до евентуалното връщане на наши таланти, придобили безценни знания, контакти и опит 
във Великобритания, които да подсилят динамично развиващата се екосистема на аутсорсинг услугите. Това ще повлияe 
благоприятно на ИТ сектора и ще повиши нивото на конкурентоспособност на локално ниво", допълват от компанията. 
В периферията 
Според повечето анализатори индиректните последици от развода между Брюксел и Лондон са по-важни за българската 
икономика и ще имат негативно влияние дългосрочно. Симеон Дянков, бивш вицепремиер и финансов министър в първото 
правителство на Борисов, твърди, че в следващите години Европа ще е фокусирана върху Brexit и това ще намали натиска 
за реформи в България. Той вижда рискове без Лондон да спадне интересът към единен дигитален и капиталов пазар, да 
се увеличи регулацията и да се засили хармонизацията на данъчната политика. 
Тези дни може да чуете дори разговори за евентуално разпадане на евросъюза: най-кошмарният сценарий, който би ни 
върнал в 90-те години на миналия век. Но това е екстремен риск. Най-непосредственият безспорно е разделянето на 
Европа на скорости, защото към момента е ясно ние в коя предавка сме.  
По темата работиха и Мара Георгиева, Георги Желязков и Константин Николов. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Клуб Z 
 
√ „Енергетиката ни е съзаклятие между чужди интереси и български криминални схеми“ 
 
Росен Плевнелиев призова за разкриване на пълната истина за провалите от "Големия шлем". 
"Нивото на корупция остава високо, защото държавата е завладяна. Необходима е институционална и гражданска 
мобилизация за решителна битка срещу корупцията", призова президентът Росен Плевнелиев пред 12-ия обществено-
политически форум за противодействие на корупцията, който се провежда в София. 
"Най-тежката степен на завладяването на държавата е поставянето под частен интерес на правоприлагащите и 
контролните органи", каза президентът. 
Плевнелиев описа и едно "същинско съзаклятие между нелегитимни чужди интереси и криминални схеми на български 
бизнес кръгове". 
"Най-тежко поразеният сектор безспорно е българската енергетика... Днес в България всеки гражданин трябва да плаща 
за провалените в зародиш проекти от "Големия шлем" със силен корупционен заряд във всеки един от тях. Обществото 
има право да разбере пълната истина за провалените големи енергийни проекти, за да не допускаме разхищения на 
средства на данъкоплатеца и значителни финансови рискове за националния бюджет в бъдеще.  
Президентът попита риторично къде щеше да бъде България днес, ако "можехме да спрем прахосничеството и лошото 
управление на проекти като "Белене", като "Цанков камък", като фалиралата пред очите ни КТБ, като фалиралите през 1997 
година по същата схема десетки български банки, ако можеме да върнем назад съсипаната приватизация, от която се 
очакваха приходи над 30 милиарда долара, събрани бяха само 3".  
"С тези десетки милиарди, прахосани и безвъзвратно изгубени, изтекли през ръцете на държавата в последните 25 години, 
къде щяхме да бъдем днес?" 
"Завладяване на държавата" се нарича годишният доклад за противодействие на корупцията, изготвен от Центъра за 
изследване на демокрацията (ЦИД). Дадено е и определение: Завладяване на държавата е сложна форма на корупция, 
която се проявява по два основни начина – завладяване на обществени институции от частни интереси за осигуряване на 
монополна или привилегирована позиция в определени сектори, както и "приватизиране" на публични институции за 
събиране на "рента" от техните служители. 
"През последните пет години имаме два основни проблема. Единият е постоянното нарастване на административната 
корупция, а другият е завладяването на държавата. Предлагаме две мерки – рестартиране на контролната система и 
създаването на независима прокуратура", каза в началото на форума изпълнителният директор на ЦИД Огнян Шентов. 
Докладът показва, че тенденцията на намаляване на корупцията е пречупена през 2011 година и от тогава броят на 
гражданите, които признават за участие в корупционни сделки, расте. 
КОРУПЦИЯТА ВСЕ ПО-НАГОРЕ – ВРЪЩАМЕ СЕ 16 ГОДИНИ НАЗАД 
Днес нивото на корупция в България е далеч по-високо от това в Румъния и се доближава до страните от Западните 
Балкани, които все още са в предприсъединителен период, отчете Руслан Стефанов от ЦИД. 
"Корупцията не може да бъде въпрос на няколко гнили ябълки, а по-скоро е системен проблем", каза Стефанов. 
Той припомни, че докато при конвенционалната престъпност 30% от случаите завършват с ефективна присъда, то при 
корупцията до успешен край достигат под един процент от случаите. 
КТБ, АЕЦ "Белене" и "Южен поток" бяха най-често споменаваните примери за завладяване на държавата – огромни 
злоупотреби без да има наказани. А енергетиката е най-добрият пример за завладяване на държавата и за взаимодействие 
между местната олигархия и външни интереси, каза президентът Росен Плевнелиев. 
Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов припомни, че при гласуването на квотите във Висшия съдебен 
съвет при промените в Конституцията депутатите с един куршум са убили две реформи – запазили са политическото 
влияние над съдиите и закрепиха статуквото в прокуратурата. 
Вицепремиерките Меглена Кунева и Румяна Бъчварова използваха повода, за да се похвалят – първата с приетия вече на 
първо четене антикорупционен закон, а втората припомни увеличените приходи в резултат на мерките срещу 
контрабандата. 
 
Икономика 
 
√ Пълната либерализация ще отнеме 5-6 години 
 
Предвиждаме мащабна информационна кампания наесен сред потребителите, казва председателят на КЕВР. 
Г-н Иванов, какви са новите правила за търговия с ток, които отразяват промените, свързани със старта на 
енергийната борса? 
Стартът на Българска независима енергийна борса е голямо събитие и важна стъпка към либерализацията на пазара на 
електроенергия у нас. Борсата създава предпоставки за равнопоставеност на участниците и за прозрачност на 
процедурите. Тя действа в условия на конкуренция между участниците. КЕВР създаде правната основа за функционирането 
на борсата. Преди десет месеца ние приехме правилата за търговия с електроенергия, отразявайки всички европейски 
изисквания към либерализацията на пазара в България.  
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В диалогов режим с електроразпределнителните дружества утвърдихме предложените от тях стандартизирани товарови 
профили (СТП). Те позволяват в бъдеще битовите потребители, които нямат средства за почасово измерване на 
електроенергията, да излязат на свободния пазар на електроенергия. СТП влязоха в сила от 1 април, тогава Комисията 
изработи и Инструкцията, по която всеки битов потребител може да смени доставчика си на електроенергия. Най-важното, 
което трябва да знаят хората е, че смяната на доставчика е напълно безплатна за тях. Тя се извършва в рамките на 2-3 
седмици и влиза в сила от 1-во число на следващия месец при положение, че заявлението за смяната е подадено до 10-то 
число на предходния месец. Всеки, който е сменил доставчика си, ако в бъдеще е разочарован от него, може да се върне 
към регулирания пазар. 
Какво е предимството за потребителите с въвеждането на свободния пазар на ток? 
Най-важното предимство е свободата на избор. В продължение на десетилетия потребителите считаха, че България е 
разделена на три големи области между трите електроразпределителни дружества и че те са закрепостени към тях. 
Свободата на избор поражда други много положителни последици. На първо място – създаването на конкуренция, което 
налага търговците на енергия да се състезават за клиентите. Това означава да им предлагат по-добри условия и цени и с 
определени бонуси като пакетна услуга. Чрез либерализацията търговията се извършва на пазарна основа – на принципа 
на търсенето и предлагането.  
Защо КЕВР препоръчва на битовите потребители да не бързат да сменят доставчика си на електроенергия? 
-Причините са няколко, на първо място - слабата информираност на българските потребители относно условията на 
функционирането на свободния пазар. На второ място - необходимостта чрез разяснителна кампания те да бъдат 
предпазени от евентуални злоупотреби от недобросъвестни търговци. Битовите потребители трябва да разберат, че цената 
на електроенергия е само една част от услугата. Тя включва в себе си и цената на мрежовите услуги на преносната и 
разпределителната мрежа, както и добавката "задължение към обществото".  
Потребителите трябва предварително да се информират каква е крайната цена на предлаганата от съответния търговец 
услуга, съставена от тези три цени. Нормално е интересът на търговците към битовите потребители към момента да е слаб, 
защото всеки търговец предпочита да потърси за свои клиенти стопанските и бизнес потребители, които изразходват 
голямо количество електроенергия.  
Практиката в страните от нашия регион показва, че процесът на пълна либерализация продължава между 5 и 6 години. В 
началото на този процес първо бизнес потребителите започват да излизат по-масово на свободния пазар, а след 2-3 години 
това се очаква и при битовите.  
Защо информираността на обществото е слаба и не трябва ли тогава държавата да се постарае малко повече да 
запознае хората с работата на свободния пазар?  
Досега беше организирана една информационна кампания в големите областни центрове на страната от екипи с участието 
на представители на Министерството на енергетиката, КЕВР, НЕК и в някои случаи на ЕСО и големите дружества. 
Необходимо е през следващите месеци да бъде проведена нова, много по-широка информационна кампания, за да се 
запознае обществото със сегмента на енергийно уязвимите потребители. Заедно с това ще се предоставя и специално 
изготвен наръчник на потребителя, разясняващ какви права има той, върху какво да насочи вниманието си, когато му се 
предлага договор от доставчик на електроенергия и други практически въпроси.  
В изготвената от КЕВР Инструкция за смяна на доставчика вече сме обяснили възможността всеки потребител, отивайки в 
клиентски център на крайния доставчик, с обикновено заявление да обяви смяната си като потребител на това дружество. 
Единствено в случаите, когато търговците търсят свои клиенти по домовете и искат тяхното съгласие да сменят доставчика 
си, задължителното изискване е това да стане само чрез нотариално заверено пълномощно, което да се даде на търговеца. 
Това е мярка за да се предотврати евентуална опасност от злоупотреби с волята на потребителя.  
По всички тези въпроси имаме добро разбирателство с Министерство на енергетиката и през следващите месеци ще 
стартира нова кампания, която ще достигне до максимален брой хора. В хода на кампанията ще бъдат предоставени 
споменатия по-горе наръчник на потребителя и на търговеца. Смятам, че крайните снабдители и търговци също имат 
своята роля и трябва да поемат отговорността да информират хората по коректен начин.  
Какво предстои на БНЕБ? 
Досега БНЕБ функционира само в един сегмент "ден напред", който не е най-силният. От 1 юли започва работата на втория, 
най-мощен сегмент - "сключване на двустранни договори" чрез борсата. Така големите индустриални предприятия ще се 
възползват от договори за месец, три или година напред и ще се получи реалната цена на електроенергията. От началото 
на 2017 г. борсата ще започне да функционира и в третия, последен сегмент - "в рамките на деня". Тогава ще може да се 
закупи или продаде допълнително количество електроенергия за часове напред. 
Важно е да подчертая, че чрез международните си контакти КЕВР черпи опит от добрите европейски практики при 
въвеждането на електроенергийния пазар, които прилага по отношение на надзора и мониторинга на пазара. Това се 
осъществява чрез проекти, които реализираме – единият от тях е с норвежкия регулатор, имаме споразумение за 
двустранно сътрудничество с румънския и грузинския регулатор. Ние отдаваме значение на опита на Румъния, защото е 
съседна страна със сходни проблеми и там либерализацията на пазара е стартирала още преди 5 години. Техният опит е 
важен за нас, защото позволява при либерализацията на нашия пазар да избегнем някои допуснати там грешки.  
Има случаи, когато големите електроразпределителни дружества регистрират свои дъщерни фирми за търговия 
на ток и подтикват потребителите, без разяснения, да сменят доставчика си. Нелоялна практика ли е това и 
КЕВР запознат ли е със ситуацията? 
-Конкретно в този случай трябва да се провери дали има нарушение на законови разпоредби, защото дружествата имат 
право да създават дъщерни фирми, които да се занимават само с търговия на енергия. Това, което ние проследяваме е 
дали в договорите са записани клаузи, които ощетяват потребителя. Ние не сме в състояние да изискваме всички договори, 
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но до момента към нас не са постъпвали жалби от потребители по отношение на либерализацията. Наше задължение е 
периодично да правим мониторинг на извадка от пазара по метода на случайно подбрани търговци и подписани договори. 
Чрез тези проверки регулаторът установява дали има или няма някакво нарушение. Всички тези мерки са в изпълнение на 
една от директивите на ЕС, в която ясно е посочено,че националните регулатори имат основни функции за възпрепятстване 
на злоупотреби на електроенергийния пазар.  
Кога ще бъде изгодно за битовите потребители да излязат на свободния пазар? 
За да бъде изгодно за потребителя да избере свободния пазар, той трябва да има лична полза и това най-често се свързва 
с цената на електроенергията. Няма съмнение, че ако пазарът се развие бързо, част от търговците ще предлагат на битовите 
потребители много по-широки услуги от досегашните. Това ще позволи потребителите да открият полза за себе си да 
излязат на либерализирания пазар. Например има топлофикации, които получиха лиценз за търговец на електроенергия, 
което означава че ще предлагат комплексна услуга - едновременна продажба на топлинна и на електрическа енергия.  
Намаляването на цената на тока за малкия бизнес не е ли пречка за либерализацията? 
В никакъв случай не е пречка и ще поясня защо. Търговците на електроенергия недоволстваха срещу това, че КЕВР намали 
цената на тока за небитовите потребители на регулиран пазар и за някои остана неразбрано защо това се случва. 
Съществуваше кръстосано субсидиране между битови и небитови потребители на регулиран пазар. Ние като регулатор 
трябваше или да повишим с 10-15% цената на тока за бита, за да се премахне това крос-субсидиране, или да приемем 
варианта, който избрахме - да се намали цената на електроенергията за небитовите потребители. Искам ясно да подчертая, 
че дори след това наше действие, цената на електроенергията на свободния пазар остава с 5-10% по-ниска за тези, които 
изберат либерализирания пазар и в този смисъл нямат никакво основание някои мнения, че с това решение 
възпрепятстваме либерализацията. В същото време търговците на ток няма да реализират тази голяма печалба, която 
имаха до момента.  
Нашата принципна позиция, от която няма да отстъпим, е задължението ни да защитаваме обществения интерес и да 
премахваме натрупаните диспропорции в сектор енергетика. Когато през 2015 г. изравнихме добавката "задължение към 
обществото" за всички потребители, решението ни не беше разбрано и срещна съпротива от страна на едрата индустрия . 
Законът изисква ние да бъдем справедливи в решенията си и тежестите от преференциалните цени трябва да бъдат 
понесени от всички потребители. Смятам, че нашите критици с времето се убедиха в правотата ни и сега диалогът ни с тях 
е добър. 
Смятате ли, че понижението на такса "задължение към обществото" е достатъчна за индустрията? 
В нашите ценови решения ние винаги търсим баланса на интересите на всички потребители-битови и стопански, като 
водещи принципи са експертният подход, икономическата логика с цел устойчивото развитие на сектор 
"Електроенергетика". Намаляването на добавката "задължение към обществото" е функция от влиянието на различни 
фактори - от цената на електроенергията, която се предвижда за ценовия период, започващ от 1 юли т.г., както и от 
количеството електроенергия, което през периода се консумира в страната. Съчетанието на тези два фактора доведе до 
възможността цената на добавката да намалее само с 1 лев.  
Наистина, ако цената на ел. енергията беше запазена на миналогодишното ниво, добавката "задължение към обществото" 
щеше да бъде по-ниска с около 4-5 лв. Цената на електроенергията обаче беше намалена по отношение на миналия 
регулаторен период и в нашето ново ценово решение ние предвиждаме понижение с 3 лв. на годишна база - от 73 лв. за 
мегаватчас за миналия период - до 70 лв. от 1 юли 2016 г. Подходът ни при определянето на цените е консервативен и 
цели предпазване на потребителите от резки промени, а това е най-важното и за бита, и за индустрията. 
 
OFFNews 
 
√ МВР е недофинансирано и има фасадно ръководство, смята Атанас Атанасов 
 
Системата на МВР никога не е била в толкова тежко състояние, както е сега. Недофинансиране, липса на информация за 
процесите в престъпния свят и фасадно ръководство, работещо чрез търговия на постове. Такава картина за МВР описа 
депутатът от Реформаторския блок ген. Атанас Атанасов в навечерието на професионалния празник на полицията, 
съобщава bTV. 
По думите му опитът да се омаловажи престрелката в Слънчев бряг с окачествяването ѝ като "махленска свада" е заради 
познаването на слабостите на системата. По-късно разминаването в позициите на главния прокурор Сотир Цацаров и 
премиера Бойко Борисов е било показателно, посочва бившият шеф на контраразузнаването. 
"Основният проблем на системата на МВР и службите е липсата на адекватна информация за процесите в ъндърграунда. 
Ако имаш данни, ще предотвратиш подобни случки. Днес няма капацитет за изпреварващи действия", категоричен е той. 
Според Атанасов сегашното ръководство вътрешното министерство допълнително задълбочава проблемите, а министър 
Румяна Бъчварова служи за фасада, зад която стои премиерът Бойко Борисов. "Борисов върти кадрова търговия в 
системата за сигурност благодарение на сянката на служебната тайна. Хората вътре знаят колко е тежко – системно 
недофинансиране. Подкрепихме в парламента програма за превъоръжаване на армията, а още толкова милиони ще са 
нужни и за МВР. Реформата в полицията не е да се вземат придобивките и пенсиите на полицаите", смята генералът. 
Според него друг голям проблем в силите на реда е липсата на адекватно разпределяне на силите. Това води до оголени 
райони в страната с ширеща се престъпност и струпване на полиция, където не е нужно. 
"Най-тежкият проблем обаче е търговията с ръководни позиции. На възлови позиции са назначени удобни на местни 
бандити и политическата конюнктура", посочи още той. 
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По темата за бъдещия общ кандидат за президент на партиите в Реформаторския блок Атанасов коментира, че въпросът е 
сложен. По думите му реформаторите, които сега са на топло във властта искат явяване на изборите с кандидат, който "да 
не дразни работодателя Борисов." Той изрази и надеждата , че блока има шанс за пробив на предстоящия вот. 
 
Pz - info 
 
√ НССЗ ще консултира безплатно земеделски стопани по подмярка "Стартова помощ за развитие на малки стопанства" 
 
Национална служба за съвети в земеделието /НССЗ/ ще изготвя безплатно заявление и бизнес план за кандидатстване по 
подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 
г. НССЗ ще предоставя информация и съвети, които да подпомогнат земеделските стопани при развитието на техните 
стопанства и кандидатстването им по подмярката на Програмата. Консултантският пакет ще включва:  
– изготвяне и попълване на бизнес плана за кандидатстване, съгласно съответното приложение в наредбата за прилагане 
на подмярка 6.3; 
– изчисляване на точките по критериите за оценка на проектите за подмярка 6.3; 
– изготвяне и попълване на заявление за подпомагане, съгласно съответното приложение в наредбата за прилагане на 
подмярка 6.3; 
– окомплектоване на изискуемите документите към заявлението за подпомагане; 
– предоставяне на съвети за изпълнението на бизнес плана в областта на растениевъдството, животновъдството и 
аграрната икономика.  
Консултантските услуги ще се предоставят на всички земеделски стопани, които отговарят на изискванията за допустимост. 
Те следва да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на 
регистър на земеделски стопани, като икономическият размер на земеделското стопанство да е от 2000 до 7999 евро 
стандартен производствен обем. Общият доход от предходната година от земеделски дейности, който стопаните следва 
да са получили, е минимум 33%.  
Консултациите ще се предоставят във всеки един от Териториалните областни офиси на НССЗ от специализирани екипи от 
агроном, зооинженер и икономист. Експертите ще бъдат на разположение през целия период на изпълнение на поетите 
ангажименти в бизнес плана и безплатно ще подпомагат земеделските стопани за неговото изпълнение, както и за 
цялостното развитие на жизнеспособно и конкурентно стопанство./МЗХ/ 
 
Топ новини 
 
√ Организират "Ден на работодателя" в Русе 
 
Днес, 4 юли, дирекция "Бюро по труда"- Русе организира "Ден на работодателя". Началото е от 9.00 часа, мястото– първи 
етаж на ДБТ, ул."Капитан лейтенант Евстати Винаров" 10. 
В тази нова инициатива ще вземат участие четири русенски работодатели от секторите автомобилостроене, чорапно и 
конфекционно производство. Търсещите работа лица ще могат в директни контакти с представителите на фирмите да се 
запознаят с дейността им, да се информират за условията на труд, потребностите от работна сила. 
Форумът ще даде възможност за постигане на договореност за заемане на предложените работни места, основна цел на 
посредническата дейност на териториалните структури на Агенцията по заетостта, съобщават още организаторите. 
Трудовите посредници ще бъдат на разположение на всички участници - с компетентни насоки в областта на трудовата 
заетост. Обратната връзка с участниците ще помогне на организаторите за оценка на удовлетвореността на търсещите 
работа лица и фирмите от предоставената нова възможност за активен контакт. 
 
Смолян Прес 
 
√ Филиалът на ВСУ – Смолян откри магистърската програма за бизнес проекти 
 
Ректорът на университета, проф. д.пс.н Галя Герчева, призова бъдещите експерти да бъдат активни. 
Днес, ректорът на ВСУ "Черноризец Храбър" проф. д.пс.н Галя Герчева официално откри магистърска програма 
"Управление на международни бизнес проекти" във Филиала на ВСУ в Смолян. Програмата подготвя експерти и 
ръководители с професионални интереси в подготовката на проекти. 
В зала "Орфей" стартиращите обучението си по магистърската програма студенти бяха поздравени от проф. д-р Теодора 
Бакърджиева – зам. ректор по международна дейност, проекти и технологично развитие. 
Откриването бе уважено от зам.-областния управител на Смолян г-н Андриян Петров, зам.-кметът на община Смолян г-н 
Марин Захариев, директорът на областна дирекция на "Държавен фонд Земеделие", гр. Смолян г-н Денислав Костов и 
представители на местната власт от региона. 
"Поводите, които имаме тук, са винаги хубави, защото това, което правим, винаги е в името на Смолян, на област Смолян, 
за развитието на този регион. Програмата "Управление на международни бизнес проекти" върви повече от 10 години, 
даже тази година е 13-та. Може би тази "фатална година" ще е най-добрата за нас, защото от тази година започна това, 
което очаквахме дълго време – да се отворят за кандидатстване фондовете за финансиране в трансграничния регион. 
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Надяваме се, че благодарение на този екип, който тук се е изградил в годините и който се изгражда, ще имаме добра 
реализация на проектните схеми и финансиране за Филиала и Университета", каза проф. д-р Бакърджиева в словото си. 
Тя подчерта, че до момента магистърската програма "Управление на международни бизнес проекти", е създала за региона 
около 260 специалисти, които работят в тази сфера. "Някои от тях са доста изтъкнати и заемат важни постове в различни 
служби, не само в региона, но и вече в мащаб извън България. Безспорна е прагматичността на специалността и 
съответната й успешна реализация. Аз се надявам, че старта на магистърската програма точно в този период от време е 
много удачен, защото в месец септември се очакват отварянето на доста процедури, свързани с трансграничното 
финансиране и работата ще бъде много повече. Надявам се също да бъде в пряка връзка с това, което има като 
потребности. И знанията, които вие ще получите по време на обучението си в мигистърската програма ще бъдат в полза 
на това да се привлекат повече ресурси за Филиала на първо място и за региона", каза зам.- ректорът. 
Проф. Бакърджиева отбеляза факта, че преподавател по магистърската програма "Управление на международни бизнес 
проекти" е и зам.-кметът на община Смолян г-н Марин Захариев, което дава достатъчно изводи за приемуществата на 
обучението. "Това, че имаме експерти от практиката в магистърската програма, означава че ние държим знанията, които 
ще получите, да намерят своето практическото приложение. Пранираме както винаги да имаме практики в реална среда 
и дипломен стаж в институциите на Европейската комисия. Присъствието на областната и общинската управа, означава че 
ние имаме подкрепата и ще работим по конкретни проекти, които са свързани с региона. Така че това, което ни е заложено 
в магистърската програма, да изучаваме и на практика, да правим конкретни проектни предложения, които да подаваме, 
означава, че заявките, задачите ще дойдат именно от тях", каза проф. Бакърджиева. Тя отбеляза, че сред студентите на 
Филиала по програмата тази година ще бъде и експерт от Европейската комисия в Брюксел и увери студентите, че в лицето 
на д-р Анелия Пържанова и целия състав на Филиала, ще намерят нужната подкрепа за качественото си образование. 
Бъдете активни и мобилни, призова експертите ректорът проф. Галя Герчева. "Университетът се отнася специално 
отговорно към обучението и на бакалаврите, и на магистрите тук във Филиал Смолян, и в резултат на тази дългогодишна 
дейност много от вас са възпитаници на нашия университет. Така че ще продължим и за този 13-ти випуск традицията на 
високото качество на обучението. От друга страна винаги сме срещали през този дълъг период на съществуването на 
Филиала подкрепата на областната управа, на община Смолян, и те са тук не само, защото официално откриваме 
програмата, но защото и много от тях ще бъдат и ваши преподаватели. От страна на университета ще имате преподаватели 
с опит, такъв преподавател е и проф. Бакърджиева, която ще ви преподава на теория, това което прави на практика. И се 
надявам, че заедно ще направите нови проекти, по които да кандидатстваме. В момента ситуацията е такава, че трябва да 
бъдем активни, трябва да бъдем мобилни. Искайте повече от нашите преподаватели, очакваме и от вас отзивчивост и 
резултата ще е добър", каза проф. Герчева. 
Тя подчерта, че факта, че специалността вече 13 години съществува, означава, че има потребност от нея. А добре 
реализираните кадри и подкрепата от ръководството на Филиала в лицето на д-р Пържанова гарантира успешната 
подготовка, а след това и реализация и на бъдещите специалисти. 
"Предизвикателството е налице. Бъдете активни, всички знаете, че това е мотото на оперативните програми. За да успеем, 
трябва да действаме", заключи и проф. Бакърджиева. 
Зам.-областният управител г-н Андриян Петров предаде специалните поздрави от областния управител на Смолян г-н 
Недялко Славов. "Неговата политика през последната година и половина е изцяло да насочим усилията към висшето 
образование на територията на града и Смолянска област, защото в лицето на студентите – бакалаври и магистри, ние 
виждаме възможност да обърнем нещата в положителна посока по отношение на икономическия климат в региона. Не 
само защото младите хора са приносители на нови идеи и ново развитие, а и защото наистина региона ще има нужда от 
кадри като вас", каза г-н Петров. Като пример той посочи, че областната администрация на Смолян вече е защитила два 
нови проекта за новия програмен период, които са в сферата на социалното предприемачество и на туризма. 
"Кандидатстваме и с трети проект, който е много важен за вас, той е за реализацията на бизнес инкубатор в Смолян и ще 
даде възможност на хора като вас да намерят своето бъдеще. Хора, които да работят съвместно с представителите на 
малкия и среден бизнес в региона, за да могат да им бъдат от полза при написването на достатъчно качествени и добри 
проекти, с които наистина бизнесът в региона да стъпи на нови релси и да намери своето адекватно развитие спрямо 
изискванията на съвременното общество и приоритетите на региона", каза зам.-областният управител. 
Той заяви, че Филиалът на ВСУ в Смолян ще продължи да получава безрезервната подкрепа на областната администрация, 
която ще направи всичко възможно университета да бъде включен в новите програми, в които има възможност да се 
защитят европроекти. Г-н Петров декларира и ангажимент в кратки срокове да доведе на среща с бъдещите магистри 
експерти в Смолян един от българските контрольори на всички европроекти от българските фирми в Брюксел, г-жа Таня 
Илиева. Зам.-областният управител даде за пример експерта, тръгнал от най-ниско ниво и намерил своята реализация на 
такава отговорна позиция в Брюксел. 
Целта на обучението в магистърската програма е успешното усвояване на средства от Европейските фондове и други 
проектни донорски схеми и развитието на капацитета на служителите в различните стопански субекти за работа по 
проекти. ВСУ работи съвместно в това направление с Икономическия институт на БАН и със съдействието на Европейската 
комисия и Европейския парламент. 
Студентите получават основни знания в дисциплините: "Проектна организация и управление", "Бизнес планиране", 
"Структурни фондове на ЕС" и др., както и практически умения в областта на управлението на отделните цикли на проекта, 
технологията за разработване на проекти и др. В обучението са включени и дисциплини като: "Управление на 
международни инвестиционни проекти" и "Финанси на ЕС". Провеждат се практически занятия в реална обстановка, както 
и стажове в основните институции на Европейския съюз – Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на 
Европа, Комитета на регионите и др. 
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Обучението е три семестъра, като успешно завършилите придобиват образователно-квалификационна степен "Магистър 
по бизнес мениджмънт", която е стабилна основа за успешна реализация в бизнеса, администрацията, държавните и 
неправителствените организации. ВСУ "Черноризец Храбър" е първият и единствен български университет, с дипломи 
признати в Европа. 
За новия програмен период всяка община и регион трябва да разполагат задължително с разработена Стратегия за 
интелигентна специализация (СИС). Интелигентната специализация е иновативна стратегия за регионална икономическа 
трансформация, при която фондовете се концентрират върху селектираните от общината приоритети с най-голям 
потенциал за развитие. Чрез магистърската програма на ВСУ, се изграждат специалисти за разработване на необходимите 
компоненти на СИС. 
 
Кариери бг 
 
√ Антон Петров: В България правим качествени неща благодарение на хора с висок потенциал 
 
В поредицата "Пет минути със..." ви срещаме с вдъхновяващи личности и професионалисти в различни области. Тази 
седмица на гости в рубриката е Антон Петров, първи подгласник в конкурса за млади бизнес лидери Next Generation, 
организиран от "Капитал" и "Кариери". Като финалист той получава 60% стипендия за EMBA образование в City College - 
международния факултет на The University of Sheffield. 
Антон Петров е най-младият мениджър "Верига на доставките" в софийското звено на швейцарската Reicle&De-Massari. 
През миналата година беше отличен и с признанието "Инженер на годината" от сегашния си работодател. 
Родом е от Пловдив, където завършва средното си образование в техникума по електротехника, а после продължава в 
същата насока и се дипломира като инженер в Технически университет Пловдив. Има магистърска степен по стопанска 
логистика от Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в София. За 29-годишната си възраст е натрупал 
почти десет години опит в мениджмънта под една или друга форма - в първата си студентска работа в McDonalds, по време 
на студентски бригади в САЩ, впоследтие в производителя на електрическо оборудване ABB и днес в "Райхле и Де 
Масари", където е мениджър верига на доставките и като такъв ръководи екип от 22 служители. Бил е в 14 страни и на 
четири континента, но убеждението, че за България е настъпило най-доброто време, а и кадърни хора като тук няма 
другаде, винаги го връща обратно. 
За себе си казва, че е орисан "да започва от нулата". Научете повече за кариерния му път, начин на мислене и работа тук, 
а ето и един по-различен разговор с него:  
Като малък исках да стана... военен, заради униформата и автомобилен състезател. заради легалното каране с превишена 
скорост. 
В училище бях... усърдно небрежен. 
Моята първа работа беше... автомонтьор.  
От нея научих... че човек трябва да прави каквото почувства. 
На моето първо интервю за работа... отсрещната страна се опита да ми покаже колко малко знам.  
Кариерата ми прилича на... увеселително влакче. 
Колегата (или шефът), когото никога няма да забравя, е... лидер, който ме вдъхновяваше да работя, без да гледам 
часовника. 
Ако трябва да обясня на един марсианец с какво се занимавам... местим малки и големи скали от кратер на кратер. 
Идеалната работа е... тази, която наричаш кариера. 
А идеалният офис е... този, в който се чувстваш полезен. 
Обичам сегашната си работата си, защото... присъстваме на 4 континента и все пак понякога си пия кафето със CEO-то. 
Най-голямото предизвикателство в нея е... да покажем на централата и клиентите, че и в България правим качествени неща 
благодарение на хора с висок потенциал. 
Ако можех да сменя професията си, бих бил... човек тестваш матраци и възглавници. Няма ли да е страхотно да ти върви 
почасовата ставка, докато спиш?! 
Първото нещо, което правя, когато си включа компютъра, е... да препусна през мейлите. 
Моята суперсила е... да паля огън в хората. 
А талантът, който бих искал да имам, е... скоростно четене. В момента бързината, с която добавям книги на списъка за 
четене е по-висока от тази на четене. 
Радвам се, когато... нещата се получават. 
Ядосвам се, когато... хората казват – остави го, и така е добре! 
Трите неща, без които не мога, са... мечти, емоция, движение. 
Възхищавам се на... родителите си. 
Мечтая да... изградя дом за грижа за възрастни хора. 
Уча се от... всеки, наистина от всеки. 
Ако можех да направя света съвършен, бих... "Дал на всички милиони долари, за да си купят всяко нещо за което са 
мечтали, и така ще видят – не всичко е пари", Джим Кери 
Вярвам в... даването на шанс. 
Не вярвам в... песимизма. 
Успехът е... следствие на много работа и малко късмет.  
Моята кауза е... да открия своята мисия.  
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Искам да променя... колкото се може повече хора около себе си. 
Моят съвет към младите хора в България е... да опитват колкото се може повече неща, за да разберат какво искат от живота 
и да го превърнат в цел. 
В свободното си време... ходя по планините, карам мотори, чета и спортувам. 
Предстои ми... Executive MBA, нова порция уроци от живота и градене на страхотни спомени. 
oще по темата: Да започваш от нулата Светла Пармакова: Идеалната работа ни позволява да живеем според 
собствената си ценностна система Мениджмънт с емоции Светла Пармакова е победителят в конкурса Next 
Generation 2016 
 
Инвестор.БГ 
 
√ Какво ще движи пазарите през седмицата 
 
Пазарните участници с интерес ще следят докладите за заетостта в САЩ в четвъртък и петък 
Въпреки че летният сезон настъпи с пълна сила, пазарите не могат да се оплачат от липса на събития, които да определят 
нагласите. Безспорно ключовите макроикономически данни са тези за заетостта в САЩ в четвъртък и петък. Други акценти 
са докладът за финансовата стабилност на Английската централна банка, стенограмите от заседанията на Фед и на ЕЦБ. 
В понеделник, 4 юли, Министерството на труда в Испания ще публикува данни за безработицата в страната. 
Частната компания Markit ще представи индекса на мениджърите по поръчките (PMI) за сектора на строителството във 
Великобритания. 
Във вторник, 5 юли, Английската централна банка ще публикува шестмесечния си доклад за финансовата стабилност и 
управителят Марк Карни ще има пресконференция. Миналата седмица заседание имаше комисията по финансова 
политика и според Bloomberg регулаторите планират да отменят свое решение от март, с което беше повишен 
антицикличният капиталов буфер от 0 до 0,5%. 
Markit заедно с китайското икономическо списани "Цайсин" (Caixin) ще обявят PMI индексът в сектора на услугите в 
Поднебесната империя. 
Австралия ще представи данните са продажбите на дребно и търговския си баланс. Освен това централната банка на 
страната заседава за паричната политика. 
Пореден PMI индекс, този път за сектора на услугите във Великобритания. 
Властите в САЩ ще публикуват данни за фабричните поръчки на месечна база през май. 
Изявление ще има Уилям Дъдли, който е председател на Фед за Ню Йорк. 
В сряда, 6 юли, Федералният резерв на САЩ ще публикува стенограмата от последното си заседание. Текстът се следи 
внимателно от инвеститорите, тъй като в него може да се открият повече детайли за намеренията на централната банка и 
за оценката й за състоянието на икономиката. 
Германската статистическа служба ще обяви данни за фабричните поръчки. 
САЩ и Канада публикуват доклади за търговския си баланс. 
В четвъртък, 7 юли, изявление ще има Харухико Курода, управител на Японската централна банка. След като при 
последното си заседание ЯЦБ се въздържа от допълнителни стимули, се засилиха очакванията, че регулаторът ще въведе 
облекчения при срещата си този месец, особено предвид слабото икономическо възстановяване, дефлацията и скъпата 
йена. 
Швейцарската централна банка ще обяви обема на международните си валутни резерви. Очаква се да има ръст, защото 
регулаторът публично обяви, че се е намесвал на пазарите след референдума за Brexit, за да овладее поскъпването на 
франка. Миналия месец повишението на резервите беше обяснено именно с изкупуване на международна валута от 
страна на банката. Швейцарският франк поскъпна в качеството му на валута убежище след гласуването във 
Великобритания. 
Европейската централна банка ще публикува стенограмата от последното си заседание. 
Властите във Великобритания ще обявят данни за индустриалното производство през май. 
Частната компания ADP ще публикува доклада си за заетостта в САЩ в частния сектор през юни, а властите обявяват 
традиционните седмични данни за подадените молби за помощи при безработица. 
В петък, 8 юли, излизат и правителствените данни за заетостта извън земеделския сектор. Докладът ще се следи 
внимателно, защото миналия месец именно разочароващите данни се оказаха голяма пречка пред Фед да повиши 
лихвените проценти. Оказа се, че работодателите в САЩ са добавили едва 38 000 нови работни места през май, което беше 
най-ниското ниво от около шест години. 
 
*********************************** 


