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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
Канал 3 
 
√ Адвокатите се ситуират като задължително паразитно звено 
 
Това заяви в "Денят на живо" Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Нито се въвежда монопол, нито се ограничават правата на представителите на други съсловни организации, а се 
доусъвършенства досегашния текст на закона в член 24 като прибавя и други, извършвани и досега дейности от 
адвокатите. Това заяви в студиото на "Денят на живо" по повод промяната на закона за адвокатурата Таня Градинарова 
от работната група изготвила промените. По думите к целта на промените е да се създадат ясни правила. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев не се съгласи и посочи, че в текста се 
казва, че който не е адвокат не може да изготви договор, не може да дава устни консултации. 
"Виждате, че счетоводна фирма внася данъчна декларация без да е наела адвокат затова и вие веднага трябва да 
донесете, НАП трябва да донесе в адвокатурата за това", обясни Велев. 
Адвокатите се ситуират като задължително ненужно паразитно звено между фирмите и държавната администрация, 
категоричен е Велев. 
По думите му дори част от адвокатските фирми не само не подкрепят този закон, а се срамуват от него. 
Става дума за недобро тълкуване на закон, което по думите на Градинарова не е изключено да се дължи на недобра 
редакция. 
Вижте пълния дебат за качеството на промените във видеото ТУК. 
 
Pariteni.bg 
 
√ 8 от 10 фризьори крият обороти 
 
90% от таксиметровия бранш е рисков, сочат разчетите на НАП. 
Осем от 10 фризьори, или 80% от фризьорите и козметиците, крият обороти. Това съобщиха за "Монитор" от 
Националната агенция по приходите (НАП). Около 26 млн. лв. годишно са загубите за държавния бюджет от работещите 
в този сектор.  
От НАП посочиха още, че засилени проверки на салоните са започнали през миналата година, като проблеми има както 
при търговци в столицата, така и в цялата страна. Резултатът от дейността на приходната агенция е, че проблемните 
търговци са намалели с 4%. Този сегмент от сектора на услуги продължава да е високорисков, така че проверки от НАП 
ще има и тази година, обясниха още от агенцията. Инспекциите са в цялата страна, а конкретни резултати ще има през 
есента. 
Основният начин за проверка е, като се изпрати инспектор в даден салон, който да седи през целия работен ден или 
няколко дни. След това се прави анализ с колко се е повишил оборотът в периода на инспекцията и се дава прогноза 
какъв е реалният приход на търговеца. 
Таксиметровите услуги са още един бранш, в който масово се крият обороти. Според данни на НАП около 90 на сто от 
бранша са рискови, а по информация на финансовото ведомство близо 90 млн. лв. е щетата за бюджета. Националната 
агенция по приходите проверява средно 35 рискови сектора за икономиката. 
Издаването на касови бележки в сферата на услугите е един от основните проблеми при борбата със сивата 
икономика, сочи и годишния доклад на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Според 
информацията им анкета сред работниците сочи, че това е основен фактор, който води до увеличаване на сивия сектор. 
Разширяване на сивата икономика се отчита при неформално заетите през миналата година. Причината е 
продължаващата дълго време тенденция за увеличаване на минималните осигурителни прагове и минималната работна 
заплата с бързи темпове, които не отговарят на производителността. 
Анализаторите от АИКБ посочват още, че все още има сектори, които пречат на борбата със сивата икономика. 
Сред тях са енергетиката, образованието, здравеопазването, трудовата и медицинската експертиза, както и 
инвалидизацията на служителите. Това са много важни области, нереформираността им играе задържаща роля в борбата 
със сивия сектор, коментира проф. Стефан Петров от Софийския университет, който е изготвил анализа.  

ТЕМИ ОТ МЕДИИТЕ 

05.07.2016 г. 

http://kanal3.bg/news/comments/34502-Advokatite-se-situirat-kato-zadaldzitelno-parazitno-zveno
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Той допълни, че това са трудни промени и не могат да станат за ден, месец или година, а са въпрос на дългосрочни 
усилия. Според него не може да се градят илюзии, че нещата стават бързо и лесно и подчерта, че във всички тях са 
започнали промени, но предстои още много да се направи. 
Другите причини, които пречат на изсветляването на икономиката, са външни, сочат данните на експертите. Сред тях са 
санкциите на ЕС към Русия, както и войната в Сирия. Бежанския натиск фокусира вниманието на администрацията върху 
въпроси свързани със сигурността, а не толкова върху чисто икономическите процеси. Анализаторите считат, че има 
сигнали санкциите да отпаднат, а надеждите са това да стане още тази година. това трябва да окаже позитивна роля на 
данните за изсветляване на икономиката за 2016 г. 
 
Монитор 
 
√ 8 от 10 фризьори крият обороти 
 
Осем от 10 фризьори, или 80% от фризьорите и козметиците, крият обороти. Това съобщиха за "Монитор" от 
Националната агенция по приходите (НАП). Около 26 млн. лв. годишно са загубите за държавния бюджет от работещите 
в този сектор. От посочиха още, че засилени проверки на салоните са започнали през миналата година, като проблеми 
има както при търговци в столицата, така и в цялата страна. Резултатът от дейността на приходната агенция е, че 
проблемните търговци са намалели с 4%. Този сегмент от сектора на услуги продължава да е високорисков, така че 
проверки от НАП ще има и тази година, обясниха още от агенцията. Инспекциите са в цялата страна, а 
конкретни резултати ще има през есента 
Основният начин за проверка е, като се изпрати инспектор в даден салон, който да седи през целия работен ден или 
няколко дни. След това се прави анализ с колко се е повишил оборотът в периода на инспекцията и се дава прогноза 
какъв е реалният приход на търговеца. 
Таксиметровите услуги са още един бранш, в който масово се крият обороти. Според данни на НАП около 90 на сто от 
бранша са рискови, а по информация на финансовото ведомство близо 90 млн. лв. е щетата за бюджета. Националната 
агенция по приходите проверява средно 35 рискови сектора за икономиката. 
Издаването на касови бележки в сферата на услугите е един от основните проблеми при борбата със сивата 
икономика, сочи и годишния доклад на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Според 
информацията им анкета сред работниците сочи, че това е основен фактор, който води до увеличаване на сивия сектор. 
Разширяване на сивата икономика се отчита при неформално заетите през миналата година. Причината е 
продължаващата дълго време тенденция за увеличаване на минималните осигурителни прагове и минималната работна 
заплата с бързи темпове, които не отговарят на производителността. 
Анализаторите от АИКБ посочват още, че все още 
има сектори, които пречат на борбата със сивата икономика 
Сред тях са енергетиката, образованието, здравеопазването, трудовата и медицинската експертиза, както и 
инвалидизацията на служителите. Това са много важни области, нереформираността им играе задържаща роля в борбата 
със сивия сектор, коментира проф. Стефан Петров от Софийския университет, който е изготвил анализа. Той допълни, че 
това са трудни промени и не могат да станат за ден, месец или година, а са въпрос на дългосрочни усилия. Според него 
не може да се градят илюзии, че нещата стават бързо и лесно и подчерта, че във всички тях са започнали промени, но 
предстои още много да се направи. 
Другите причини, които пречат на изсветляването на икономиката, са външни, сочат данните на експертите. Сред тях са 
санкциите на ЕС към Русия, както и войната в Сирия. Бежанския натиск фокусира вниманието на администрацията върху 
въпроси свързани със сигурността, а не толкова върху чисто икономическите процеси. Анализаторите считат, че има 
сигнали санкциите да отпаднат, а надеждите са това да стане още тази година. това трябва да окаже позитивна роля на 
данните за изсветляване на икономиката за 2016 г. 
 
Дейли Прес 
 
√ 8 от 10 фризьори крият обороти 
 
Осем от 10 фризьори, или 80% от фризьорите и козметиците, крият обороти. Това съобщиха от Националната агенция по 
приходите (НАП). Около 26 млн. лв. годишно са загубите за държавния бюджет от работещите в този сектор. От посочиха 
още, че засилени проверки на салоните са започнали през миналата година, като проблеми има както при търговци в 
столицата, така и в цялата страна. Резултатът от дейността на приходната агенция е, че проблемните търговци са 
намалели с 4%. Този сегмент от сектора на услуги продължава да е високорисков, така че проверки от НАП ще има и тази 
година, обясниха още от агенцията. Инспекциите са в цялата страна, а конкретни резултати ще има през есента. 
Основният начин за проверка е, като се изпрати инспектор в даден салон, който да седи през целия работен ден или 
няколко дни. След това се прави анализ с колко се е повишил оборотът в периода на инспекцията и се дава прогноза 
какъв е реалният приход на търговеца. 
Таксиметровите услуги са още един бранш, в който масово се крият обороти. Според данни на НАП около 90 на сто от 
бранша са рискови, а по информация на финансовото ведомство близо 90 млн. лв. е щетата за бюджета. Националната 
агенция по приходите проверява средно 35 рискови сектора за икономиката. 
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Издаването на касови бележки в сферата на услугите е един от основните проблеми при борбата със сивата икономика, 
сочи и годишния доклад на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Според информацията им 
анкета сред работниците сочи, че това е основен фактор, който води до увеличаване на сивия сектор. 
Разширяване на сивата икономика се отчита при неформално заетите през миналата година. Причината е 
продължаващата дълго време тенденция за увеличаване на минималните осигурителни прагове и минималната работна 
заплата с бързи темпове, които не отговарят на производителността. 
Анализаторите от АИКБ посочват още, че все още има сектори, които пречат на борбата със сивата икономика. Сред тях 
са енергетиката, образованието, здравеопазването, трудовата и медицинската експертиза, както и инвалидизацията на 
служителите. Това са много важни области, нереформираността им играе задържаща роля в борбата със сивия сектор, 
коментира проф. Стефан Петров от Софийския университет, който е изготвил анализа. Той допълни, че това са трудни 
промени и не могат да станат за ден, месец или година, а са въпрос на дългосрочни усилия. Според него не може да се 
градят илюзии, че нещата стават бързо и лесно и подчерта, че във всички тях са започнали промени, но предстои още 
много да се направи. 
Другите причини, които пречат на изсветляването на икономиката, са външни, сочат данните на експертите. Сред тях са 
санкциите на ЕС към Русия, както и войната в Сирия. Бежанския натиск фокусира вниманието на администрацията върху 
въпроси свързани със сигурността, а не толкова върху чисто икономическите процеси. Анализаторите считат, че има 
сигнали санкциите да отпаднат, а надеждите са това да стане още тази година. това трябва да окаже позитивна роля на 
данните за изсветляване на икономиката за 2016 г./монитор 
 
ПИК 
 
√ 80 процента от фризьорите крият обороти 
 
Осем от 10 фризьори, или 80% от фризьорите и козметиците, крият обороти. Това съобщиха от Националната агенция по 
приходите (НАП), цитирани от "Монитор". Около 26 млн. лв. годишно са загубите за държавния бюджет от работещите в 
този сектор. От посочиха още, че засилени проверки на салоните са започнали през миналата година, като проблеми има 
както при търговци в столицата, така и в цялата страна. 
Резултатът от дейността на приходната агенция е, че проблемните търговци са намалели с 4%. Този сегмент от сектора на 
услуги продължава да е високорисков, така че проверки от НАП ще има и тази година, обясниха още от агенцията. 
Инспекциите са в цялата страна, а конкретни резултати ще има през есента.  
Основният начин за проверка е, като се изпрати инспектор в даден салон, който да седи през целия работен ден или 
няколко дни. След това се прави анализ с колко се е повишил оборотът в периода на инспекцията и се дава прогноза 
какъв е реалният приход на търговеца. 
Таксиметровите услуги са още един бранш, в който масово се крият обороти. Според данни на НАП около 90 на сто от 
бранша са рискови, а по информация на финансовото ведомство близо 90 млн. лв. е щетата за бюджета. Националната 
агенция по приходите проверява средно 35 рискови сектора за икономиката. 
Издаването на касови бележки в сферата на услугите е един от основните проблеми при борбата със сивата икономика, 
сочи и годишния доклад на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Според информацията им 
анкета сред работниците сочи, че това е основен фактор, който води до увеличаване на сивия сектор. 
Разширяване на сивата икономика се отчита при неформално заетите през миналата година. Причината е 
продължаващата дълго време тенденция за увеличаване на минималните осигурителни прагове и минималната работна 
заплата с бързи темпове, които не отговарят на производителността. 
Анализаторите от АИКБ посочват още, че все още има сектори, които пречат на борбата със сивата икономика. Сред тях 
са енергетиката, образованието, здравеопазването, трудовата и медицинската експертиза, както и инвалидизацията на 
служителите. Това са много важни области, нереформираността им играе задържаща роля в борбата със сивия сектор, 
коментира проф. Стефан Петров от Софийския университет, който е изготвил анализа. Той допълни, че това са трудни 
промени и не могат да станат за ден, месец или година, а са въпрос на дългосрочни усилия. Според него не може да се 
градят илюзии, че нещата стават бързо и лесно и подчерта, че във всички тях са започнали промени, но предстои още 
много да се направи. 
Другите причини, които пречат на изсветляването на икономиката, са външни, сочат данните на експертите. Сред тях са 
санкциите на ЕС към Русия, както и войната в Сирия. Бежанския натиск фокусира вниманието на администрацията върху 
въпроси свързани със сигурността, а не толкова върху чисто икономическите процеси. Анализаторите считат, че има 
сигнали санкциите да отпаднат, а надеждите са това да стане още тази година. това трябва да окаже позитивна роля на 
данните за изсветляване на икономиката за 2016 г. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Министерски съвет 
 
√ Божидар Лукарски: Със смесени предприятия ще изнасяме храни за Русия 
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Господин Лукарски, като лидер на СДС как ще оцените ситуацията около консолидацията на Реформаторския 
блок за единна кандидатура на президентските избори? По-близо или по-далеч е РБ от единна кандидатура? 
Със сигурност сме по-близо, усещам, че сближаваме мнението си с колегите от блока. В СДС първи казахме, че трябва да 
има обща кандидатура и че тя трябва да е гражданска кандидатура, еднакво отдалечена от всички партии. В петък 
имахме заседание на изпълнителния съвет на СДС и предложихме на Гражданския съвет той да изготви и предложи на 
РБ кандидатури на известни личности с изявен десен, евроатлантически профил, но от гражданското общество - еднакво 
отдалечени или приближени до партиите в блока. С радост виждам, че на последния форум колегите от ДСБ също са 
склонни да възприемат този почин. От разговорите, които сам водил с ДБГ, усещам, че и те вървят към тази идея. Утре 
(днес - бел.ред.) имаме среща на ИС на РБ и точно това ще обсъждаме. Надявам се колегите от ДСБ да преосмислят 
условието си да има конгрес, който да се занимава с други неща, различни от номинациите за президентските избори. 
Много се спекулира с това защо РБ все още няма свой кандидат. Това е напълно нормално, както и за всички други 
партии, които нямат все още кандидатури. Например и в Германия кандидатурите се вадят месец-два преди вота. 
Това означава ли, че РБ може да обяви кандидата си за президент по-късно от края на юли? 
Мисля, че е реалистично до края на юли, но ако не се случи, това не значи, че трябва да си режем вените и да си късаме 
ризите. Със сигурност ще имаме обща кандидатура на РБ, а дали ще е на 31 юли или на 15 август не мисля, че е толкова 
фатално за изборните резултати на блока. Организацията и самият профил на личностите е много по-важен, отколкото 
датата на номиниране. 
Мислите ли вече за конгреса на РБ след изборите и новото коалиционно споразумение? 
Принципно би следвало да има преподписване на споразумението, защото това споразумение, което имаме в РБ, е 
свързано с един пълен цикъл от избори, който завършва с президентските. Оттам нататък не само от СДС, но и от 
колегите, зависи какво споразумение и какви клаузи ще подпишем, но не на последно място зависи и от резултатите на 
президентските избори. 
Със същите партньори ли ще бъде сключено споразумението? 
Не мисля, че някой е обсъждал въпроса дали някой от партньорите ще отпадне. Зависи, разбира се, всяка партия накъде 
ще поеме, но според мен няма проблеми да има дори разширение на РБ. 
Решението на Великобритания да излезе от ЕС предизвика големи тревоги за европейската икономика и в 
частност българската. Какъв е вашият коментар? 
Последната позиция на Великобритания, изявена миналата седмица на срещата на най-високо равнище, е, че след 
референдума ще напуснат ЕС, но самите те не знаят точно в кой момент и не могат да уведомят Еврокомисията. При 
всички положения дори да се случи това, предвидените процедури по Лисабонския договор са такива, че отражение ще 
има най-рано след 2 г. Така че всичко, което се говори в момента, са хипотези. Що се отнася до това как Брекзит ще се 
отрази на икономическите ни отношения с Великобритания не очаквам да има значителен негативен ефект. Нивото на 
стокообмен между двете страни не е толкова значително. Между двете държави има сключени договори за взаимно 
насърчаване на инвестициите и за избягване на двойното данъчно облагане и те ще продължат да съществуват дори и 
след юридическия факт на Брекзит. Брекзит обаче би могъл да има позитивен ефект, защото тази несигурност води до 
отлив на инвеститори, особено във финансовите сектори. Разбира се, да се очаква, че те ще се пренасочат предимно към 
България, не е реалистично, но специално всички автомобилни производители, които имат свои седалища във 
Великобритания, в момента преразглеждат инвестиционните си планове за разширяване на бизнеса си на територията 
на острова. Именно такъв вид производство би могло да бъде пренесено в България предвид на това, че имаме кадрови 
потенциал и подготвени специалисти в този вид индустрия, както и най-ниските данъци и оборотни разходи в ЕС. 
А отслабването на паунда няма ли да направи износа на много български фирми за Острова нерентабилен? 
Слабият паунд ще се отрази на износа ни, но пък тогава може да се засили вносът от Великобритания, защото ще е на по-
конкурентни цени. В крайна сметка паундът не е част от еврозоната. и сътресенията, които м.г. се случиха в Гърция, 
имаха по-сериозен негативен ефект, отколкото би имал Брекзит върху ЕС. 
Тази ситуация в ЕС ни показва, че трябва да засилим активността си по разширяването на пазарите извън ЕС и 
от страна на държавата, и от бизнеса. 
Това откакто съм министър, е стар мой апел към фирмите - да търсят пазари извън ЕС, поради факта, че той е строго 
сепариран и нишите не са толкова големи. Последните месеци за съжаление имаме спад на стокообмена с трети страни, 
но очаквам раздвижване по този въпрос след няколкото важни посещения на високо ниво през тази година. Другата 
седмица предстои много сериозно посещение на правителствено ниво в Иран. 
Преди две седмици бяхте на икономическия форум в Санкт Петербург, където направихте и редица срещи. Какви 
са възможностите за задълбочаване на търговско-икономическите връзка с Русия, след като стана ясно, че скоро 
няма да бъдат вдигнати санкциите там ? 
Сигналите от този форум по отношение връзките ЕС-Русия бяха по-скоро позитивни и най-вече след срещата на най-
високо ниво между Юнкер и Путин. Има желание и от двете страни за сваляне на взаимните санкции, разбира се, при 
изпълняване на Минските споразумения. Това, което си говорихме с моите колеги, а аз имах срещи с министъра на 
промишлеността и търговията Денис Мантуров и първият зам.-министър на икономическото развитие на Русия Алексей 
Лихачов, е, че в условията на санкции печеливши няма, губят и ЕС, и Русия. Аз изказах загриженост по отношение на 
спада на двустранната търговия, но се оказа, че България има най-малък спад като процент в сравнение с всички други 
страни от ЕС. Това е благодарение на традиционните наши отношения в автомобилното производство, резервни части за 
специализирани машини, кансерви, фармация. Сериозният спад е в търговията със селскостопански стоки и не случайно с 
мен беше министър Десислава Танева, която проведе срещи с руския си колега. Успяхме да договорим създаването на 
двустранна работна група. Първото й заседание е предвидено за тази седмица. Има конкретни предложения от страна на 
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Русия, най-вече за смесени предприятия. В Санкт Петербург постигнахме и друго споразумение - да се възобновят 
поръчките към "Мадара" /Шумен/ за доставки на двигателни мостове на камиони КАМАЗ, които бяха спрени преди 2 г. 
Обсъдихме и изявения интерес от страна на български корабостроители да произвеждат плавателни съдове за руския 
морски речен флот. Става дума за търговски плавателни съдове, а не бойни кораби, каквите интерпретации видях. 
Договорихме по инициатива от областния управител на Пловдив да бъде открит български търговски дом в Санкт 
Петербург. Един от проблемите, който разисквахме с колегите от Русия, е, че икономическите ни отношения са най-вече 
на ниво Федерален район Москва. Решени сме да задълбочим сътрудничеството на регионално ниво, още повече, че 
българския бизнес вече е проправил път към Екатеринбург, Казан, където търсим и институционална подкрепа. 
За посещението в Иран с какви очаквания отивате? 
Там ще подпишем две споразумения - сътрудничество в областта на малките и средните предприятия и сътрудничество в 
областта на инвестициите, съответно преференции по отношение на инвестициите на едната и другата държава. 
Изготвяме и меморандум за сътрудничество между НК "Индустриални зони" и еквивалентното дружество от иранска 
страна. КРИБ подготвя сериозна бизнес делегация от над 15 фирми. 
С какви конкретни резултати приключи посещението на германския фамилен бизнес у нас през миналата 
седмица? 
Голяма част от тези предприемачи за първи път посещаваха България. Останаха много впечатлени и самите те 
определиха като недостатък, че голяма част от бизнеса в Германия по-добре познава инвестиционната и бизнес среда в 
Китай, отколкото в България. Те заявиха: "Ние гледаме надалеч, а тук съвсем близо да нас имаме такъв добър пример, 
който може да послужи за инвестиционна цел". Много от участниците заявиха, че със сигурност ще дойдат догодина на 
форум, който ние ще организираме. 
Преди дни еврокомисарят Кристалина Георгиева отправи критика към правителството, че има забавяне в 
усвояването на еврофондовете от новите оперативни програми? Какво е положението с "Иновации и 
конкурентоспособност"? 
Вицепремиерът Томислав Дончев тези дни обяви, че от всички оперативни програми към момента от началото на 
мандата на това правителство са сключени 900 договора. Мога да кажа, че от тях над 700 всъщност са по ОП "Иновации и 
конкурентоспособност". Интересът от страна на бизнеса е много голям и една от причините за това са ясните и прозрачни 
критерии, които изградихме. Сключените 730 договора са на стойност близо 394 млн. лв., като вече са изплатени 23,788 
млн. лв. До края на 2016 г. се очаква да бъдат изплатени още 62 млн. лева. 
 
Строителство имоти 
 
√ Любен Петров, заместник-министър на икономиката: Бизнесът показва все по-висока активност в използването на 
европейските средства  
 
Радвам се, че виждам качествени проекти, благодарение на които страната ни ще стане по-конкурентна в световен 
мащаб. 
ВИЗИТКА 
Любен Петров е роден през 1966 г. в София. Завършва Техникума по слаботокова електротехника "А. С. Попов". Висшето 
си образование получава в Университета за национално и световно стопанство, където следва "Икономика и управление 
на индустрията". През 2008 г. специализира в Училище за политика към Нов български университет. 
През 1993-1994 г. е член на Съвета на директорите към "Оборище" ЕАД. От 1996 до 1997 г. е главен специалист 
"Приватизация и търговски конкурси" към район "Сердика" на Столична община. През 1997 г. става изпълнителен 
директор към "Оборище" АД, а от 1998 до 2001 г. е ликвидатор към същото дружество. В годините от 2002-ра до 2006-а 
изпълнява функцията на финансов контрольор към МТТ ЕООД, София. 
От 2006 до 2011 г. е кмет на район "Витоша" на Столична община. По същото време е и заместник-председател на 
Столична спортна асоциация, член и заместник-председател на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район за 
планиране, както и член към Комитета за наблюдение на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика". От 2011 г. е експерт и консултант на свободна практика. Владее английски и руски език. 
– Г-н Петров, какво да очаква бизнесът от новата оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"? 
– Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" ще работи до 2020 г. и винаги призовавам българския 
бизнес да прави качествени проекти, които ще бъдат полезни и ще осигурят повече работни места, ще повишат 
конкурентоспособността на икономиката и жизнения стандарт на всички. Тогава у нас ще започнат да се произвеждат 
продукти с висока добавена стойност, които ще са конкурентни не само на нашия, но и на международния пазар. Затова 
направихме и поредица от информационни събития в различни градове на страната, за да може повече фирми да се 
запознаят с възможностите и условията за кандидатстване. Кампанията обхвана София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, 
Русе, Варна, Велико Търново и Враца. Специален акцент поставяме този път върху Северозападна България и по-слабо 
развитите райони. Искаме да бъдем максимално полезни, за да може всеки един, който смята, че може да повиши 
конкурентоспособността си, да се възползва по най-добрия начин от грантовите схеми на структурните фондове. 
Стремим се да бъдем в непрекъснат активен диалог и партньорство с бизнеса, за да може да реализираме една 
последователна политика, да разширим пазарното присъствие и да подобрим условията за достъп до чужди пазари. 
– А има ли активност от страна на фирмите, какъв е интересът към изпълнение на европейски проекти? 
– Бизнесът показва все по-висока активност в използването на европейските средства и съревнованието вече става доста 
сериозно. Аз се радвам, че виждаме все по-качествени проекти, и се надявам, че благодарение на тях страната ни ще 
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стане по-конкурентна в световен мащаб. Огромен интерес има и към европейско финансиране на стартъпи и за 
внедряване на иновации. Отчита се засилен интерес и на предложения от Северозападна България. Като приоритетен 
регион там се дават допълнително бонус точки. Надявам се целевата политика да даде резултат за възраждане на този 
регион. Напредъкът по изпълнението на проектите по ОП "Иновации и конкурентоспособност" е доказателство за този 
висок интерес. Към момента София и Югозападният район са лидерите по брой сключени договори в процедурите на 
оперативната програма по Приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации". Регионът заема трето място по брой 
договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за 
растеж на МСП". Въпреки ниския интензитет на помощта, която за Югозападния регион е между 45% и 35%, в зависимост 
от големината на предприятието, интересът на бизнеса остава висок. Към настоящия момент по трите крайни срока на 
процедурата "Подобряване на производствения капацитет в МСП" са сключени общо 475 броя договори с общ размер на 
предоставената безвъзмездна финансова помощ 258 млн. лв. Всички договори са в процес на изпълнение. 
Бенефициентите от Пловдивска област са на второ място в страната по активност. Към днешна дата те са почти една трета 
от общия брой на всички проекти в областта по оперативната програма за миналия програмен период. На територията на 
област Пловдив в момента се изпълняват 94 проекта по процедурата "Подобряване на производствения капацитет в 
малките и средните предприятия". Това е почти 1/5 пета от общия брой сключени договори по процедурата. Проектите 
са на обща стойност 94 624 055,83 лв., в т.ч. 59 787 167,64 лв. безвъзмездна финансова помощ. От осигурения 
допълнителен ресурс 22 проектни предложения са с място на изпълнение Пловдив. 
– За първи път в "Иновации и конкурентоспособност" е включен и сектор "Строителство" като допустим в оперативната 
програма. Как фирмите ще могат да се възползват от нея? 
– Да, сектор "Строителство" е включен в програмата за първи път и се надявам фирмите да се възползват по най-добрия 
начин от нея. Процедурата, по която могат да кандидатстват, е "Енергийна ефективност". Тя цели предоставяне на 
фокусирана подкрепа на компаниите за насърчаване изпълнението на мерките за енергийна ефективност. За да са 
допустими, проектите трябва да се основават на препоръки от извършен енергиен одит. Всяка от планираните 
инвестиции трябва да е с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% за съответната мярка съгласно 
енергийния одит. Продължителността на всеки проект е до 18 месеца, като приоритет ще бъде даден на проекти, които 
се изпълняват в сектори, характеризиращи се с висока енергийна интензивност. По другата процедура пък – "Развитие на 
управленския капацитет и растеж на МСП", могат да кандидатстват предприятия, които са определени като приоритетни 
в националната стратегия за насърчаване на малки и средни предприятия. Там не фигурира строителният сектор, но пък 
са включени производства, много от които са пряко свързани със строителството. Така че възможностите за 
кандидатстване на компании от бранша са много. До края на годината стартираме общо 11 процедури по различните 
приоритетни оси на програмата. И съм убеден, че всички тези средства, които Министерството на икономиката отправя 
към страната, ще бъдат още един стимул за бизнеса да реализира максимално качествени и успешни проекти, които ще 
повишат конкурентоспособността му. Надявам се да мога да виждам и на практика как се случват нещата. Това също е 
една от мерките, които предприемаме – директно да се срещаме с конкретните бенефициенти. Така ще имаме 
възможност да чуем какви са техните проблеми и с какви трудности се сблъскват по време на процедурите. Така 
занапред се надявам, че ще имаме още по-успешни проекти и че ще се справяме все по-добре. 
 
Трафик Нюз 
 
√ 506 млн. лева за персонал получава бизнесът 
 
Парите са за до края на годината и идват от Европа. 
Схеми за общо 506 милиона лева ще бъдат насочени до края на 2016 година към българския бизнес за подготовка и 
увеличение на персонала. Това съобщи в Бургас министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, 
цитирана от пресцентъра на ведомството. Финансирането ще е по оперативна програма "Развитие на човешките 
ресурси" (ОПРЧР). 
Сега по програмата се изпълняват 21 различни процедури, а 160 милиона лева вече са разплатени към бенефициентите. 
По програмата "Младежка заетост" над 5 хиляди души в момента работят в реална среда. Практиката показва, че около 
40% от тях оставят при същия работодател и след края на европейското финансиране, уточни министърът. 
Пред бизнеса Русинова представи и схемата с бюджет 80 млн. лева за подобряване на условията на труд в 
предприятията. 
По схема "Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността" ще отделим 
30 млн. лв. за обучение, заетост и включване в субсидирана заетост на работещи и безработни, добави тя. 
Предстои да бъде отворена и схема "В подкрепа на предприемачеството" с бюджет 5 млн. лв. Целта й ще е да подготви 
безработни и заети, които желаят да развиват собствен бизнес. 
Министърът Русинова разясни тези и различни други схеми в дискусията "Региони в растеж", организирана от "24 часа" в 
Бургас, съобщава dir.bg 
 
Варна 24 
 
√ 30 млн. европари отиват за наемане на сезонни работници 
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За заплатата, осигуровките и обучението на сезонните работници в туризма и производството за първи път ще има 
заделени целенасочени средства от Брюксел. Фирми от двата сектора ще могат да кандидатстват по оперативната 
програма "Развитие на човешките ресурси" за 30 млн. лв. Подобна схема - за определени сектори, и то за сезонна заетост 
- ще има за първи път. Тя ще е за наемане на кадри за следващия летен сезон. Това се разбра от думите на социалния 
министър Зорница Русинова, цитирана от пресцентъра на ведомството.  
Туризмът е един от секторите у нас, които най-често се оплакват от липсата на кадри. Идеята на Русинова е през 
неактивния зимен сезон служителите да се обучават, а през летните месеци на фирмите от туризма и производството да 
се плаща за субсидираната заетост. Схемата все още не е публикувана и не са ясни условията й - за какъв период ще се 
поемат разходите на фирмите от Брюксел и какво ще е задължението на бизнеса да осигури последваща заетост на 
хората със собствени средства. Не е ясно и как ще се гарантира ефектът от харченето на парите. През април социалното 
министерство обяви подобна схема за субсидирана заетост за наемане на безработни над 29 г. - "Обучение и заетост", и 
интересът на фирми, които управляват курорти по морето, да наемат готвачи, сервитьори и др. сезонен персонал, бе 
огромен. Министерството одобри значителен брой от тези искания, но след скандал заради сигналите за нарушения по 
класирането се наложи да отмени първото класиране. То обаче постави въпроса доколко е ефективно да се харчат пари 
за сезонни работници. 
До края на годината общо 506 млн. лв. от оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" ще са на 
разположение на бизнеса за разкриване на нови работни места и обучения на персонала, съобщи Русинова. Сумата е 
около 1/4 от ресурса по програмата до 2020 г. Русинова отчете, че от началото на новия програмен период са отворени 
21 схеми по оперативната програма и вече са разплатени 160 млн. лв. на бенефициентите. 
Около 5000 младежи се трудят в реална работна среда с европейските средства, а според данните на министерството 
около 40% от тях остават при същия работодател след приключване на субсидираната заетост. До края на годината 
предстои да заработят няколко схеми за бизнеса. Още 72 млн. лв. ще бъдат заделени за младежка заетост и други 100 
млн. лв. за разкриване на нови работни места. За по-добри условия за труд във фирмите бизнесът може да кандидатства 
в схема за 80 млн. лв. По няколко схеми за обучения и заетост има над 250 млн. лв. "От септември започва и обучение на 
хора чрез ваучерната система, като ще има и периоди на субсидирана заетост между 6 и 9 месеца. Така бизнесът ще 
може да подготви своите хора навреме преди усилените сезони и да се превъзмогне липсата на обучени хора за работа", 
обясни Русинова. Става дума за схемата "Обучения и заетост", по която има 81 млн. лв. и тръгна с фалстарт. Заради 
редица сигнали от фирми за нарушения по процедурата за кандидатстването, класирането бе отменено. При втория опит 
бяха разпределени 30 млн. лв. между 1100 работодатели за близо 4300 работни места. Останалите 51 млн. лв. не могат 
да се усвоят в момента, защото все още не е заработила ваучерната система, с която работниците ще се обучават. 
Цели 5 млн. лв. от парите от Брюксел пък ще бъдат похарчени за консултации на безработни и работещи българи, които 
искат да станат предприемачи. Схемата ще се казва "В подкрепа на предприемачеството", а с парите по нея желаещите 
ще "получат консултантски услуги за подготовка на бизнес план и ще се включат в обучения, за да придобият нужните за 
управлението и развитието на бизнеса знания и умения". 
 
Бургас Утре 
 
√ Десислава Танева: 2 000 земеделци ще получат бизнес предложения 
 
От 4 юли ДФ "Земеделие" обявява прием на заявления по програма "Стартова помощ за развитието на малки 
стопанства". 
На форум в Бургас, министър Десислава Танева сподели, че до момента повече от 10 000 земеделци са консултирани от 
Националната служба за съвети в земеделието. Очаква се за 1/5 от тях да бъдат изготвени бизнес проекти и 
предложения. 
"Надявам се това да помогне на малките стопанства да станат пазарно ориентирани", каза министър Танева. 
Припомняме, че от 4 юли Държавен фонд "Земеделие" обявява прием на заявления за подпомагане по подмярка 6.3 
"Стартова помощ за развитието на малки стопанства". Документи могат да се подават до 12 август 2016 г. в областните 
дирекции на ДФ "Земеделие”. Финансовата помощ за приетите заявления е в размер на 30 млн. евро. 
 
Капитал 
 
√ Иновации в областта на дроните ще получат 9 млн. евро по „Хоризонт 2020” 
 
Общо 9 млн. евро ще бъдат предоставени по програмата за иновации на Европейския съюз "Хоризонт 2020" за 
изследвания и разработки в областта на дроните. Сумата ще бъде разделена между десет проекта, които трябва да 
приключат за две години. Процедурата ще започне следващата седмица, а предложения ще се приемат до 25 октомври. 
В нея могат да участват юридически лица от всички страни членки, включително България. Проектите ще се финансират 
от съвместното предприятие SESAR, в което освен Европейската комисия участват и компании от въздухоплавателната 
индустрия. 
Кандидатстване 
Целта на процедурата е да се насърчи разработването на система за управление на безпилотния трафик, която да 
позволява на дроните и пилотираните въздушни средства да споделят въздушното пространство. Според Европейската 
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комисия съществува значителен потенциал за развитието на пазара на дрони, но за да бъде отключен той по безопасен 
начин, са необходими проучвания и иновации в тази област, както и по отношение на управлението на трафика. 
Процедурата е за научни и иновативни действия и ще протече на един етап. Средствата ще бъдат разделени за проекти 
по общо седем теми в две работни области. Първата цели разрешаването на оперативни въпроси и за нея ще бъде 
предоставен един грант от 800 хил. евро. Втората област е свързана с технически въпроси по шест теми, по които ще 
бъдат разпределени останалите 8.2 млн. евро. Предвижда се да бъдат сключени до 10 споразумения за безвъзмездна 
помощ. 
Предложения могат да подават юридически лица от членки на ЕС и асоциирани страни, както и от няколко други 
държави, които специално са заявили желание за участие. Оценката на предложенията ще приключи до пет месеца след 
крайния срок за подаване на оферти, а споразуменията за финансиране трябва да бъдат подписани до края на юни 
догодина. 
За SESAR 
Съвместното предприятие SESAR е създадено да изпълнява дейности по едноименната програма, която е свързана с 
изследване на управлението на въздушния трафик "Единно европейско небе". Проектът има за цел да се модернизира 
управлението на въздушното движение в Европа в три фази. В момента тече третата фаза (2014 - 2020 г.) - "на 
разгръщане". Тя се ръководи от индустриалните партньори и участващите страни и цели широкомащабно производство и 
внедряване на новата инфраструктура за управление на въздушното движение. 
Съвместното предприятие е учредено от Европейската комисия и Евроконтрол. По-късно към него се присъединяват 15 
публични и частни предприятия от областта на въздухоплавателната индустрия. Сред тях са доставчици на 
аеронавигационно обслужване, производители на наземно и космическо оборудване, производители на 
въздухоплавателни средства, летищни власти и производители на бордово оборудване. 
Общият бюджет на програмата SESAR 2020 е 1.5 млрд. евро, от които 500 млн. евро ще бъдат осигурени от ЕС, а 
останалите 1 млрд. евро ще дойдат от Евроконтрол и авиационната индустрия. Отделно са предвидени 85 млн. евро за 
проучвания, които да привлекат университети, публични институции, малки и средни предприятия и индустрията. Целта 
на Единното европейско небе е да се утрои капацитетът за полети и да се намалят закъсненията, да се подобри 
сигурността и да се понижи екологичният отпечатък и разходите. 
 
Industry Info 
 
√ HeidelbergCement завърши придобиването на Italcementi  
 
HeidelbergCement официално придоби 45% дялово участие в Italcementi. Сливането между германския производител на 
строителни материали и неговия италианския конкурент бе обявено преди година. Italcementi притежава българските 
циментови заводи Девня цимент в Девня и Вулкан цимент в Димитровград. Според HeidelbergCement заедно двете 
компании се превръщат в най-големия производител на инертни материали в света, втория най-голям производител на 
цимент и третия на готови бетонови смеси. В обединеното дружество ще работят повече от 63 000 служители в над 3000 
производствени обекта в около 60 страни на пет континента. Общият капацитет за смилане на цимент на 156 циментови 
завода възлиза на 197 млн. т. "Чрез интегрирането на Italcementi в HeidelbergCement Group, ние ще обединим силните 
страни на двете дружества, като в същото време запазим местния характер на бизнеса. И двете компании притежават 
богати традиции, както и дълга и успешна история в бизнеса на строителни материали. Заедно, ние сме още по-добре 
позиционирани да предоставим иновативни продукти с най-високо качество на нашите клиенти", заяви д-р Бернд 
Шайфеле, Председател на Управителния съвет.  
Източник: HeidelbergCement Област: Бизнес 
 
Money.bg 
 
√ Netinfo придобива миноритарен дял от broshura.bg с кол-опция за контрол 
 
Интернет компанията Netinfo придоби 20% от "Къмишън шеър", която е собственик на сайта broshura.bg. Сделката 
обхваща както българския сайт за брошури на големите вериги, така и аналогични проекти в още 18 държави. 
Това е поредна сделка за Netinfo, която пък е част от Нова Броудкастинг Груп. Преди няколко месеца, Netinfo увеличи 
собствеността си в Grabo.bg, Trendo.bg и Opoznai.bg до 51%. 
Сделката за broshura.bg е в синхрон с продължаващите планове на Netinfo/Nova да диверсифицират медийния бизнес 
онлайн в по-различни насоки като електронна търговия и други интернет базирани услуги. 
Другата страна по сделката е Огнян Попов, който е мажоритарен собственик на "Къмишън шеър". "Радваме се, че 
ставаме част от едно по-голямо семейство, както и сме сигурни, че това сътрудничество, с всички канали и ресурси на 
медийната група "Нетинфо", ще предложи богати възможности за продукта на Broshura.bg и компанията като цяло", 
казва Огнян Попов. 
Според информация публикувана от КЗК, сделката е за 20%, но Netinfo притежава и кол опция за придобиване на общо 
51% от дружеството. Също така, Netinfo ще има право да назначи двама от общо петте члена в съвета на директорите на 
дружеството. Това вероятно означава, че "Къмишъл шеър" ще се преобразува в акционерно дружество. 
Покупките на Nova през последните години показват тенденцията все повече да се разчита на алтернативни канали за 
приходи в интернет, извън традиционната реклама. Рекламният онлайн пазар расте, но бавният темп на този растеж в 
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комбинация с агресивната политика на Google и Facebook не дават възможност за бърз растеж на приходите на онлайн 
медиите. В тази насока, придобиването на онлайн търговците Grabo и Trendo е нов канал за приходи за Nova/Netinfo, а 
broshura.bg очевидно е последващ ход, който да даде още по-голяма диверсификация. 
Сред другите големи онлайн медии все още не се забелязват подобни тенденции, макар Sportal Media Group да 
притежава дял в онлайн търговеца shopping.bg. 
Web Media Group (собственик на Money.bg) развива проекта за онлайн поръчка на храна - Gladen.bg. 
 
Ловеч днес.EU 
 
√ Опитът на Община Ловеч в социалната икономика и предприемачество бе представен на кръгла маса 
 
Опитът на Община Ловеч в социалната икономика и предприемачеството бе представен днес на кръгла маса в 
заседателната зала на Общинския съвет. Срещата бе организирана от Икономическия и социален съвет (ИСС) и Община 
Ловеч, заедно с Министерство на труда и социалната политика. Темата бе "Ролята на местната власт за развитието на 
социалната икономика и социалното предприемачество – опит и предизвикателства". 
С разнообразни презентации и интересни предложения премина определеното време, за които имаха принос и 
въвеждащите в темата. 
Кметът Корнелия Маринова сподели, че в най-голямата в областта община са представени доста правно-организационни 
форми. Работят както юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества, които се доближават до схващането за 
социално предприятие, така и специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания. Общата картина от 
осемте общини обаче е разнородна, като с най-много инициативи се отличават Ловеч и Троян, сподели Маринова. 
Областният управител Ирина Митева сподели разбирането за социалната икономика като "условия за труд, достоен 
поминък и независим икономически живот за всеки член на обществото, независимо от неговото физическо, 
интелектуално, възрастово, етническо и т.н. състояние и позиция." 
"Важно е да се чуе това, което прави Икономическият и социален съвет, който е трипартитен, най-вече неправителствен, 
с участие на паритетен принцип на бизнеса, на синдикатите и на неправителствения сектор, като има задачи да прави 
анализи и прогнози. Такъв е представеният пред вас анализ на тема "Социалното предприятие и социалното 
предприемачество", каза в изложението си Тотю Младенов, съветник на министър-председателя в областта на 
социалната политика. 
Модераторът на дискусията проф. д-р Лалко Дулевски, председател на ИСС, даде пример за социална икономика с 
кооперациите, където група хора солидарно се съюзяват, за да извършват дадена дейност и да решат даден въпрос. Той 
посочи три важни сегмента за социалната икономика. Освен хората с увреждания, за които се работи усилено и сега, има 
още две сфери, които се нуждаят спешно от реагиране и грижа. Това са групите на възрастните хора и на младежите. 
Опитът на Община Ловеч представи Мая Василева, началник отдел ЗСМДС, която направи преглед на проектите по ОП 
"Развитие на човешки ресурси". 
,Ролята на общината в България е силно затруднена по отношение на социалното предприемачество, защото 
нормативната рамка и правомощията са твърде ограничени. Има проект за Закон за социалното предприемачество, 
имаше сериозен дебат, но все още няма обратна връзка от министерството на труда и социалната политика", сподели 
Мая Василева. 
Сред участниците във форума бяха още председателят на Общинския съвет в Ловеч Петър Цолов, кметът на Тетевен д-р 
Мадлена Бояджиева, зам.-кметът на Община Троян Поля Димова. В дискусията взеха участие представители на 
институции, социални партньори и неправителствени организации, които работят по социални проекти. 
Днес следобед кръгла маса на същата тема има в Летница, а утре в Тетевен. 
 
Вевести.бг 
 
√ Икономист: България да приеме еврото възможно най-късно 
 
Гърция рано или късно ще трябва да напусне единното валутно пространство, защото не решава проблемите си, а ги 
трупа. 
България трябва да приеме еврото колкото може по-късно. Това каза в сутрешния блок "Добро утро, България" на Радио 
"Фокус" икономистът Десислава Николова от Института за пазарна икономика. 
По думите й страната ни и в момента се ползва от позитивите на Еврозоната заради валутния борд у нас. "При 
въвеждането на еврото обаче България ще трябва да участва финансово в механизмите за стабилност на Еврозоната и 
подкрепа на банковите системи", предупреди Николова. 
"В Института за пазарна икономика изчислихме колко би струвало участието на България само в Европейския механизъм 
за стабилност. Там вноската се увеличава след период, в който е относително ниска, но достига до около 12% от БВП. 
Това не е никак малка сума. Равнява се на половината от държавния ни дълг", обясни Десислава Николова. 
Тя коментира, че Гърция рано или късно ще трябва да напусне единното валутно пространство, защото не решава 
проблемите си, а ги трупа. "Южната ни съседка винаги ще прехвърля трудностите си върху цялата, силно обвързана 
Еврозона", подчерта икономистът. 
 
Инвестор.БГ 
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√ SOFIX е първенец по ръст в Централна и Източна Европа през юни 
 
Индексите на борсите в Украйна и Румъния правят компания на българския сред единствените, записали повишения 
през месеца. 
Индексът на 15-те най-ликвидни компании на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX е първенец по ръст в Централна и 
Източна Европа (ЦИЕ) през юни. Това се случва за пръв път от декември 2015 г., като водещият измерител на родната 
фондова борса е един от общо трите бенчмарка в региона, които изпращат месеца с повишения. 
Юни бе горещ не само за нашия капиталов пазар заради финансовите резултати и дивидентите на компаниите, но и 
заради разпродажбите на борсите в глобален план след резултатите от референдума във Великобритания за членството 
й в Европейския съюз. Brexit предизвика опасения, че и други страни ще напуснат блока, което доведе до допълнителни 
разпродажби на част от пазарите в ЦИЕ. 
Равносметката през юни е следната – от общо 19 индекса, чието представяне Investor.bg следи, три бележат покачвания, 
а останалите 16 – спадове, като за 7 от тях те са под 1%. 
Месечният ръст от 3,22% отреди на SOFIX първото място в региона на ЦИЕ. Това се случва за пръв път от декември 2015 г. 
насам, когато родният бенчмарк записа покачване от 5,82%. Прирастът е движен от по-добри финансови резултати на 
публичните компании, новините за разпределяне на дивиденти, но и поради ребалансиране на портфейлите на 
пенсионните фондове преди ключовата проверка на техните активи. 
В топ 3 компания на SOFIX правят украинският PFTS и румънският BET с ръстове от 2,9% и 1,8%, съответно. Това са и трите 
индекса, които изпращат месеца с повишения. 
Следващите 7 бележат леки спадове, ограничени до 1 на сто. Индексите в Турция, Хърватия и Словакия се понижават с 
между 1% и 2%. Но най-голямо впечатление правят големите губещи – основните индекси на Чехия и Гърция. 
На борсата в Атина гръцкият борсов показател ASE изтри 16,2% от стойността си, докато водещият индекс на борсата в 
Прага заличи 8,6%. Спадовете идват на фона на опасенията около гръцката икономика, нейното бъдеще в еврозоната и 
ЕС след референдума във Великобритания, а разпродажбите в Чехия се дължат най-вече на заканата, че и 
правителството там може да инициира вот за еврочленството. 
На този фон чешкият индекс вече е най-губещият от началото на 2016 г., заличавайки 14,6% през първото полугодие, 
следван от гръцкия, отписал 14,1% от стойността си за същия период. 
На другия полюс е казахстанският индекс KASE, който е лидер по прираст за 6-месечието със своите 14,7%, въпреки че е 
третият най-губещ през юни. 
От своя страна SOFIX намали загубата от началото на годината до 1,2%, след като не успя да задържи върха за 2016 г., 
достигнат непосредствено преди вота във Великобритания. 
 
Инфосток 
 
√ Цената на петрола тръгна надолу 
 
Цените на петрола се понижават във вторник, като европейският бенчмарк Brent падна под 50 долара за барел основно 
заради подновените опасения за забавеното търсене на суровината тази година, пише WBP Online. 
Фючърсите на американския лек суров петрол WTI се понижават с 1,67% до $ 48,17 за барел, а петролът Brent поевтинява 
с 1,10% до $ 49,55 за барел. 
"Влошаването на перспективите за глобалната икономика, несигурността на финансовите пазари и вторичните ефекти от 
ръста в търсенето на петрол вероятно ще изострят тенценциите за и без това вече слабо търсене в индустрията. 
Категоричните предупреждения за ефектите върху глобалните финансови пазари и апетита за риск предстои да се 
материализират на пазарите на суровини, които като цяло се представяха добре през последната седмица", коментират 
от инвестиционната банка Barclays. 
Несигурността за икономиката беше предизвикана основно от референдума във Великобритания на 23 юни, когато близо 
52% от населението подкрепиха излизане на страната от Европейския съюз. 
Анализаторите от JPMorgan също са на мнение, че макроикономическите рискове може да натежат на цените на 
петрола, но добавят, че цените може да се повишат при спад в резервите. Освен това американската инвестиционна 
банка повиши прогнозите си за следващата година, като смята, че и WTI, и Brent ще достигнат средна цена от $ 56,75 за 
барел през 2017 г. През 2016 г. се очаква WTI да струва средно $ 46,66 за барел, а Brent – $ 47,30 за барел. 
 
*********************************** 


