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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
БТА
√ Асоциация на индустриалния капитал в България подкрепи европейската инициатива за нов старт на социалния
диалог.
Брюксел, 5 юли /БТА/ Европейските социални партньори, съвместно с Главна дирекция "Заетост, социални въпроси и
включване" на Европейската комисия представиха днес в Брюксел възможностите за засилване и насърчаване на
социалния диалог в Европа, се посочва в съобщение на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ).

Важни обществено-икономически и политически теми
БЪЛГАРИЯ ДНЕС
√ Зорница Русинова обещава да плаща наем, ясла и интернет на започнали работа в друг град
Държавата да плаща една година наема, таксите за детска ясла и за интернет на безработни, които отидат да работят на
повече от 50 км от дома си. Същата субсидия ще има и за младежи от социални домове, които са завършили
образованието си и са започнали работа.
Тази мярка за насърчаване на безработни да приемат работа в други градове е обявила социалната министърка Зорница
Русинова на съвет по заетостта, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика. Според ведомството вече
има подготвени промени в закона за насърчаване на заетостта, но конкретните текстове не бяха обявени.
Субсидията ще се отпуска за не повече от 12 месеца, при условие че безработните са намерили постоянна работа при
работодател от частния сектор. Тя ще има таван, който ще се определя всяка година и е възможно да не покрива
реалните разходи, обясниха експерти.
По данни на Агенцията по заетостта през май 2016 г. в бюрата по труда са регистрирани 124 761 продължително
безработни, които са 43,6% от всички безработни. Трайно безработните са най-много в областите Благоевград (8710
души), Пловдив (7782 души) и Плевен (7720 души). Областните комисии по заетостта вече ще правят краткосрочни
проучвания за потребностите от работна ръка в регионите си на всеки 6 месеца.
Съветът по заетостта е одобрил и прехвърлянето на средства по Националния план за заетостта от мерки, към които няма
интерес към такива, за които има прекалено голям. Освен това се отпускат и 2 млн. лв. по "Красива България" за
поставяне на инвалидни рампи на обществени сгради и за създаването на занимални за децата на общински служители.
Телевизия Блумбърг
√ Пенсионната система до 2060: има ли поводи за оптимизъм
Управителят на НОИ Бисер Петков в Бизнес старт, 06.07.2016
Пенсионната ни система трайно ще остане на дефицит през следващите 45 години и, ако в краткосрочен план
финансовото състояние ще се подобрява, в дългосрочен то ще се влоши. Дефицитът от 5,3% през 2016 ще достигне 6,8%
към 2060. Това заяви управителят на НОИ Бисер Петков в ефира на "Бизнес старт" с Иван Нончев по Bloomberg TV
Bulgaria.
Той представи данните от последния актюерски доклад на института, който обхваща 45-годишен прогнозен период. Във
връзка с очакванията за петкратно увеличение на разходите за пенсии до 2060 Петков коментира, че те ще се увеличават
по-бързо от БВП, а в същото време се очаква броят на пенсионерите да намалее с 400 000. Прогнозите залагат в края на
2060 пенсиите за трудова дейност да достигнат 11,4% от БВП спрямо 9,3% сега.
"Към момента около 5000 души са се възползвали от правото да прехвърлят парите си за пенсии от частните дружества
към първия стълб.", каза Петков. Във връзка с проблемите около пенсиите за инвалидност той посочи, че е предвидено
НОИ да участва в експертизата на работоспособността на втори етап след медицинската експертиза.
В краткосрочен период се очаква спад в коефициента на заместване на дохода от 45% на 40%, което ще се дължи на
изоставане в осъвременяването на пенсиите от ръста на средния осигурителен доход.
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Очаквайте видео с целия разговор.
24 Часа
√ Юлия Ненкова: Вземам спешни мерки да се събират глобите за нелоялна конкуренция
Може би трябва да се търси наказателна отговорност за участие в картели Сметната палата ще направи одит на КЗК,
сигурно ще открие нередности Ще има законови промени, но без да се отклоняваме от европейските директиви Всяко
нарушение на фирмите е в ущърб на потребителите, казва Юлия Ненкова, избрана от Народното събрание за
председател на Комисията за защита на конкуренцията.
- Г-жо Ненкова, защо поемате КЗК след отказа на предишния кандидат?
- Това е професионално предизвикателство за мен и ново поприще. Обичам предизвикателствата.
- Кой ви покани за поста?
- Парламентарната група на ГЕРБ.
- Предишният председател дойде от същия пост, който и вие сте заемали в Агенцията по приватизация. Това предимство
ли е?
- Агенцията за приватизация няма нищо общо като материя с КЗК. Безспорно това е един добър опит, който човек набира
относно търговските правоотношения и облигационни отношения. За един юрист е наистина добра школа. Но аз имам
достатъчно добра школа и в общината, където съм се сблъсквала с всякакви проблеми и казуси, свързани с граждански и
административни правоотношения. Ще използвам всичко, което съм натрупала като управленски опит. От десет години
съм зам.-кмет с ресор "Законност, координация и контрол". Преди да подпише, всеки кмет минава първо през мен. Така
беше с Борисов, също и с Фандъкова. Аз слагам подписа за законосъобразност. Работила съм с деветима кметове и
досега не съм имала неразбирателства с някого. Освен с тези, които не слушат юристите. Аз съм блюстител на закона и го
спазвам стриктно.
- Казахте, че в КЗК ще има ред, дисциплина и законност. Какво имахте предвид?
- Първо, аз много държа на дисциплината. За мен тя е много важна. Винаги съм казвала, че хората трябва да спазват
реда. Сега мисля, че е много важно и да се изпълняват сроковете, които са предвидени в Закона за защита на
конкуренцията. Стриктно трябва да се спазва и буквата на закона.
- Сред първите действия, които ще предприемете, споменахте, че ще искате одит на КЗК от Сметната палата. Очаквате ли
да бъдат открити нередности?
- Мисля, че да. Още не мога да кажа, тъй като не съм встъпила в длъжност. Искам да видя каква е картината към
момента, какво заварвам. Това са публични финанси, бюджетна организация, държавен орган. Трябва да съм наясно
какво са ми оставили в наследство. Това ще стане след края на този месец, когато ще подам оставка от сегашния си пост.
- Смятате ли, че трябва да се промени нещо в дейността на КЗК?
- Със сигурност ще променим структурите, ще преразпределим работата между комисарите. Засега имам само идеи, но
ще преценя, след като се запозная с колегите, които работят там. Задължително ще направим консултативен орган, който
ще се занимава само със законовите промени. Освен това ще проверя и колко висящи дела има. Трябва да се видят и
привременните мерки като спиране на производството и евентуално предварителното изпълнение, което повечето
фирми, подали жалби по Закона за обществените поръчки, искат.
- Необходима ли е ли промяна в пълномощията на КЗК, много или малко са в момента?
- Законът е създаден по силата на директива на Европейския съюз, всичко е обвързано с европейското общностно право.
Законът засега е достатъчно подробен и добре написан. В процеса на работата ще преценя какво може да се променя.
Може би трябва да се създаде структурно звено, което да прави икономическите анализи. Това в момента липсва. Ще
съберем екип, който да работи в тази посока - законодателна промяна, като не забравяме, че не можем да се
отклоняваме от директивата. Това, което може да се пипне, е свързано с Административния съд. Той дава разрешенията
за проверките в закона. Те могат да станат изненадващи, ако съдът не ги публикува на сайта си. Така трябва да се
организира законът, че фирмите да нямат информация. В повечето случаи това се използва, за да се скриват
доказателства.
- Казахте, че сте съгласна, ако компаниите признаят за нарушение на закона, санкциите да бъдат намалявани. Смятате ли,
че ще си признават?
- Няма такава практика досега, но аз ще работя в тази насока.
- Предишното ръководство на КЗК съобщи, че е наложило глоби за 25 млн. лв., но от тях са събрани само 1 млн. Нужна ли
е законодателна промяна, за да се увеличи събираемостта на сумите?
- Ще предприемем спешни мерки за повишаване на събираемостта.
- Кои смятате, че са най-тежките нарушения на закона? Защо мислите, че картелите са най-тежкото нарушение?
- Картелите са тежко нарушение, защото ощетява потребителите. Всъщност всяко нарушение е в техен ущърб – както
злоупотребите с господстващо положение, монополите.
- Нужно ли е КЗК да се произнася по обществените поръчки?
- Мисля, че да. Ако тази материя отиде в гражданските съдилища, ще има разнопосочна практика. Тук КЗК все пак е
изградила една практика. Видно е от документите , че повечето поръчки се потвърждават от съда. Това означава, че
практиката е законосъобразна.
- Има ли отрасли в българската икономика, в които най-често има нарушения?
- Фармацевтичният, енергетиката и горивата.
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- В този ред ли?
- Да, в този ред.
- Няма ли опасност участниците в картел да се скрият зад обяснението, че е взето решение на колективен орган –
например, управителен съвет или съвет на директорите на дадено предприятие?
- Картелите са нещо, което трудно се доказва. Това обикновено са споразумения, които не остават следи, т.е. няма
писмени доказателства, от които да направиш заключение, че има картел – те се правят в устна форма.
Правен е секторен анализ при пазара на горивата и трябва да видя какво е установил той. Не е обществена тайна, че има
дело за горивата, правена е проверка и по този въпрос ще трябва да се произнесем. Може би трябва да се търси
наказателна отговорност за участие в картели, но това внимателно трябва да се изследва от юристите. Има такава
практика в Румъния и Франция, където са инкриминирани тези деяния. Дали това ще е подходящо за България, трябва да
се прецени.
CV
Родена на 7 юни 1957 г.
Завършила право в Софийския университет "Св. Климент Охридски"
Специализирала е в Тюленския юридически университет в САЩ
Била е директор на дирекция "Правна" към Столичната община в периода 1999 - 2006 г.
От 2010 г. до момента е председател на Надзорния съвет на Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол
От 2006 г. е зам. - кмет на Столична община по направление "Законност, координация и контрол"
Избрана от парламента за председател на КЗК на 29 юни 2016 г.
Агенция Стандарт
√ 105 млн. евро от ЕС в помощ на бизнеса
Нови 105 млн. евро по ОП "Иновациии и конкурентоспособност" за безвъзмездно финансиране на проекти на бизнеса ще
бъдат достъпни до края на годината. Това съобщи за в. "Стандарт" министърът на икономиката Божидар Лукарски. През
юли ще стартира процедурата "Развитие на клъстери в България" с бюджет от 20 млн. евро. По нея компании и браншови
организации ще може да кандидатстват с проекти за създаване и развитие на клъстери в страната, на които се разчита да
доведат до повишаване на конкурентоспособността на предприятията. Минималният размер на безвъзмездната помощ
е 100 000 лв., а максималният - 2 млн. лв. С тях ще се финансират дейности като коопериране и създаване на
сътрудничества в производството, включително и със структури извън България, административно управление на
клъстерите, споделяне на иновационни практики и ноу-хау.
През октомври ще стартира схема за повишаване на енергийната ефективност на големите предприятия. Бюджетът й е 50
млн. евро, като ще се финансират проекти за повторно използване на остатъчната топлинна енергия в промишлеността,
за въвеждане на системи за енергиен мениджмънт, саниране на сгради. Минималният размер за безвъзмездната помощ
е 500 000 лв., а максималният - 2,5 млн. лв.
През декември ще стартира схема "Разработване на продуктови и производствени иновации" с бюджет от 35 млн. евро.
По нея ще може да кандидатстват както малки и средни, така и големи предприятия. Те обаче трябва да бъдат от
приоритетните направленията, посочени в Иновационната стратегия за интелигентна специализация - информатика и
ИКТ, мехатроника и чисти технологии, индустрия за здравословен живот и биотехнологии, както и креативна и
рекреативна индустрии. Минималната безвъзмездна помощ е 50 000 лв., а максималната - 1 млн. лв.
По новата ОП "Иновации и конкурентоспособност" досега са стартирали 5 процедури за безвъзмездно финансиране за
646 млн. лв., което е 28% от бюджета на програмата.
Инвестор.БГ
√ Британски инвеститори може да разширят присъствието си у нас, очаква Стамен Янев
Директорът на агенцията за инвестиции не изключва възможността за преместване на бизнес от Великобритания в
България заради Brexit
Изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ) Стамен Янев не изключва възможността за
преместване на бизнес от Великобритания в България заради Brexit. Пред БТА той отбелязва, че има възможност и за
разширяване на присъствието в нашата страна на вече установили се британски инвеститори.
"На този етап нямаме нови запитвания от британски инвеститори, но продължава работа по вече заявен инвеститорски
интерес", коментира за агенцията Янев. Става дума за две запитвания от мултинационални компании през британски
консултанти, които работят с големи инвеститори в търсене на най-доброто инвестиционно предложение за клиентите
си, уточнява той.
Изпълнителният директор на БАИ отбелязва, че към момента британските инвестиции у нас се характеризират с малки
участия в български компании и с покупка на недвижими имоти, като допълва, че тези фирми остават стабилни в
желанието си да продължат работа в България.

3

Инвестиционното поведение на британските фирми се характеризира с покупката на миноритарни дялове и
впоследствие разширяване на участието в капитала на съответното дружество, отбелязва Янев и прогнозира, че може да
се очаква разширяване на участието на фирми, които вече са се установили в България.
Според него не може да се очакват някакви апокалиптични събития в България заради Brexit от икономическа гледна
точка, по-скоро те ще са политически. "Говорим за процедура, която дори не е стартирала, а самото понятие Brexit не е
изяснено", допълва той. Според него първоначалният шок от излизането на Великобритания от ЕС е нормално да се
отрази на финансовите пазари, да доведе до срив на валутите и от там върху износа.
Стамен Янев очаква, че Великобритания, която се е доказала като добра в преговорите, ще се опита да раздели нещата
по отношение на политическите и икономическите ангажименти, така че да се възползват от привилегиите, които дава
участието в общия икономически пазар на Европа. Тук е моментът лидерите на останалите членове на ЕС да договорят и
съответната такса за участие на съответния пазар, добавя той.
Въпреки че подобни кризи за определен тип бизнес могат да бъдат възможност, всяка неяснота създава проблем за
инвеститорите, които са чувствителни към това да има предвидимата правна система, каквато предлагаше участието в
общия европейски пазар, коментира Янев. Той обаче посочва, че Лондон остава един от основните финансови центрове
в Европа и той ще се съхрани като такъв и заради връзката му с другия глобален финансов пазар - този в Ню Йорк.
По статията работи: Десислава Попова.
Днес
√ 30-годишните висшисти – масово без трудови навици
Бизнесът търси 148 000 монтьори и продавачи.
Според прогнозите на пазара на труда най-търсените кадри ще са в сферата на търговията и ремонта на автомобили. В
рамките на 2,6 г около 148 000 ще са свободните места за хора с такава квалификация.
"Като се има предвид, че все повече търговски центрове отварят врати, нормално е продавач-консултантите да са сред
най-търсените", коментира специалист "Човешки ресурси" пред "Монитор".
Свободните места за учители ще са 216 000 или с 48 000 повече от работещите в системата на образованието.
С 84 хил. ще се увеличат работните места за строители, за да достигнат прогнозираните 240 000. Според прогнозата
работодателите в следващите 30 месеца ще търсят предимно хора със средно образование. Експертите отчитат, че има
доста висшисти до 30 г., които нямат никакви трудови навици. 60% от висшистите у нас заемат позиции, за които се
изисква по-ниско образование.
Класа
√ Какви хора произвежда България?
Звучи страшно, но може да се сбъдне: българите ще стават все по-бедни. Причината се крие в системата за средно
образование - тя произвежда твърде много неграмотни деца, които са осъдени да живеят в бедност.
Ако поне малко вярваме на социолозите, би трябвало да сме много уплашени. Те твърдят, че хората без образование са
осъдени на бедност. А междувременно все повече деца се оказват неграмотни и отпадат от училище. Това звучи като
присъда. С една утежняваща особеност: докато преди десетина година тази присъда изглеждаше като условна, днес тя
вече се усеща като ефективна. Ето малко факти:
По данни на Института за пазарна икономика (ИПИ), човек с начално и по-ниско образование може да разчита на
месечен доход от средно 276 лева - сума, която е под линията на бедността, фиксирана през тази календарна година на
300 лева. Именно толкова е доходът на 59,8 процента от хората с това образователно ниво, отговарящо на завършен 4-и
клас. Следващата образователна степен - основното образование, отговарящо на завършен 8-и клас - дава бъдещ доход
от около 420 лева на месец. Това са повече пари, но не за всички. От ИПИ твърдят, че сред хората с основно образование
близо 37 процента разчитат на доход под линията на бедността.
Кой е виновен за двойките: децата или системата?
Тазгодишните изпити след завършен 7-и клас показаха катастрофални резултати - 12,11% от децата изкараха двойки по
математика. Това е два пъти повече в сравнение с миналата година. И е най-лошият резултат за последните седем
години. Особеностите на оценяването скриха от статистиката алармиращия факт, че над 33% от децата не са решили полесната част от задачите. Така е и в изпита по български език, където представянето като цяло е много по-добро: под
процент и половина за изкарали двойки, но затова пък близо 18 процента не са отговорили на въпросите, свързани с
граматиката и общото познаване на произведенията.
Повечето от пострадалите деца са застрашени да отпаднат от образователния процес - и да се озоват под този критичен
праг на бедността, за който говорят в Института за пазарна икономика. Думата "пострадали" не е случайна - противно на
множеството изявления, че учениците сами са си виновни за оценките, понеже не са учили достатъчно, в действителност
вината е на цялата образователна система, включваща учители, инспекторат и политическо ръководство. Тоест, на
същата тази система, която (в лицето на министър Кунева и нейния заместник Стаматов) първо искаше да скрие
двойките, после настояваше да се забележат и многото шестици, след това представи двойките като проблем предимно
в ромските махали, после реши, че проблемът е резултат от развитието през последните три години, а накрая каза, че
самите учители са хора, завършили с нисък успех. Част от тези обяснения може и да са основателни, но общото между
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тях е тоталният хаос, който изразяват. Дотук министерството показва, че ако има визия за нещо, тя е свързана най-вече с
това как биха могли да се минимизират щетите за имиджа му. При това реномето му едва ли е разклатено именно от
двойките на тези изпити - съвсем очевидно е, че резултатите в образователната политика са продукт на бездействие,
практикувано в продължение на години. И от много министри в много кабинети.
12 без 5 е!
Предупреждението, че българското образование произвежда опасно много хора, неспособни да поемат отговорност за
живота си, беше многократно отправяно през последните двайсетина години. Един от първите сигнали беше
прозрението, че децата поголовно не се справят с изпитите, ако не взимат частни уроци. Вторият сигнал беше ръстът на
корупцията, засегнала и образованието - под формата на платени шестици и дори дипломи. Третият сигнал беше
отчайващото обедняване на учителите, съпътствано от прогресивно обезценяване на тяхната професия. Четвъртият
сигнал беше предупреждението на българския бизнес, че образователната система не съумява да подготвя
квалифицирани кадри. Последваха и още стряскащи факти, на които нито едно правителство не обърна сериозно
внимание: данните на ПИЗА, от които се разбра, че българските ученици са последни по грамотност в Европа; данните от
матурите и външното оценяване; данните за растящия брой на децата, отпадащи от училище; и накрая - данните, че
отпадането от образователната система се случва във все по-ранна възраст.
Впрочем, двойките съвсем не засягат само онези, които са ги изкарали и поради този факт рискуват да останат под
чертата на бедността. Двойките се отразяват пряко и на онази част от образованието, която се смята за елитна. През тази
година двойките "смъкнаха" бала за прием в добрите гимназии и така позволиха в тях да влязат и не толкова добре
подготвени ученици. Но това е ефект, без който не може: групата на бедните и неграмотните не съществува сама за себе
си - тя определя общата среда в същата степен, както и групата на богатите и грамотните. И ако има някаква политика,
която би следвало да е приоритетна за правителствата за години напред, това е именно образователната политика.
Защото отдавна вече е дванайсет без пет.
Вестник "Луковитски Новини"
√ Падат 7 паралелки след седми клас в Ловешка област
Седем паралелки след седми клас от предложения план-прием на училищата в Ловешка област няма да бъдат
реализирани, съобщи Еленко Начев, началник на Регионалния инспекторат по образованието, цитиран от Дарик радио. В
Професионалната гимназия по механоелектротехника в Ловеч падат и двата предвидени класа – "Компютърна техника и
технологии" и "Автомобилна мехатроника", в Механото в Троян няма ученици за "Електрообзавеждане на транспортна
техника". Останалите паралелки след седми клас, за които отсега е ясно, че няма да бъдат реализирани, са "Митническа
и данъчна администрация" в Професионалната гимназия по икономика, търговия и услуги – Ловеч, едната "Ветеринарен
техник" в Професионалната гимназия по ветеринарна медицина – Ловеч, "Земеделско стопанство" в Професионалната
гимназия по селско стопанство – Луковит, и "Предприемачество и бизнес" в СОУ "Св. Климент Охридски" – Троян.
Hotline.bg
√ Над 1400 русенски студенти могат да се включат в проекта „Студентски практики”
Русенският университет "Ангел Кънчев" е партньор на Министерството на образованието и науката по проекта
"Студентски практики" и до края на 2017 година 1417 бъдещи висшисти ще преминат практическо обучение в
партньорски фирми и институции. Практиката задължително трябва да е свързана с обучението на студентите в
съответното професионално направление.
Младежите ще имат академични наставници от университета, а работодателите ще им осигурят ментори, които ще ги
въведат в работния процес в организацията. В следващите седмици предстоят срещи с партньорски фирми и институции,
които да осигурят база за практическо обучение.
Projectmedia.bg
√ По Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. е предвиден бюджет за нови осем рибарски групи
172 млн. лв. са от европейските фондове, а 50 млн. лв. са от националния бюджет.
Бюджет за нови осем рибарски групи е предвиден по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Това заяви
министърът на земеделието и храните Десислава Танева по време на бизнес форум в град Бургас.Тя допълни, че тази
мярка се очаква да бъде отворена в последното тримесечие на настоящата година.
Бургаска област бележи успех в приключилата вече програма в сектор "Рибарство", по която на 40% от бюджета е
подкрепил различни видове дейности в региона. "Добрите резултати са индикация за готовността на бранша да участва с
проекти и в новия програмен период", подчерта Танева. Тя съобщи, че на 30 юни е проведено второто заседание на
Комитета по наблюдение към Програмата. "През месец юли се очаква отварянето на две мерки, едната от които е
свързана с инвестициите в аквакултури", отбеляза Танева. Министърът на земеделието и храните припомни, че в новия
програмен период са предвидени 222 млн лв. са Програмата за морско дело и рибарство", като 172 млн. лв. са от
европейските фондове, а останалите 50 млн. лв. са от националния бюджет.
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Десислава Танева съобщи, че Министерство на земеделието и храните е направило предложение към всички
черноморски държави да се създаде Консултативен съвет за управление на запасите в Черно море. "Ние сме
предложили седалището на съвета да бъде в Бургас", каза още министърът на земеделието и храните. Тя обясни, че
целта е да бъдат защитени интересите на България и Румъния като страни членки, за които има по-високи изисквания, за
разлика от останалите, които ползват ресурса без такива рестрикции. "Създаването на този съвет ще помогне за
споделена отговорност за съхраняване на рибното богатство и баланс при уловите", категорична бе министър Танева.
Информационен портал за неправителствените организации
√ Приключи срокът за кандидатстване по Програмата за социално предприемачество за нестопански организации
Срокът за набиране на кандидатури за тазгодишното издание на Програмата за социално предприемачество за
нестопански организации приключи на 28 юни 2016 г. Получени са 59 идеи за бизнес от НПО от над 20 населени места в
страната. По-малко от половината кандидатстващи организации са със седалище в столицата (21), следвани от морската
столица Варна (8), а три от организации са регистрирани в селски райони. Документи за участие са подадени и от Сливен,
Исперих, Русе, Разград, Благоевград, Пловдив, Плевен, Ловеч, Смолян, Стара Загора, Мадан, Калофер, Бургас, Ямбол,
Карлово. Преобладават организации, работещи в социалната, образователната и културната сфера. Значителен дял имат
и организации, занимаващи се с младежки дейности, предприемачество, гражданско участие, човешки права и
здравеопазване.
Предстои разглеждане на кандидатурите и избор на организациите, които ще се включат в тазгодишното издание на
инициативата за развиване на бизнес умения на неправителствените организации в България.
Програмата обхваща три етапа: обучения по бизнес планиране и умения за презентиране на идеята; подготовка на
бизнес план и конкурс, в който организациите с най-добри бизнес концепции ще си поделят 35 000 лева, за да развият
идеите си. Освен финансиране, победителите в конкурса ще имат възможността да се включат в менторска програма, в
която експерти от различни бизнес сфери ще им оказват подкрепа.
Инициативата се организира за пета поредна година от Български център за нестопанско право (БЦНП) и фондация
УниКредит, с подкрепата на фондация "Америка за България". В нея могат да участват неправителствени организации,
които съществуват повече от една година, имат най-малко два успешно изпълнени проекта в последните 2 години и
годишни приходи над 10 000 лв. за последната година или над 20 000 лв. за последните две години.
През 2015 г. в програмата се включиха 25 организации, от които седем достигнаха до финала и представиха своите
бизнес планове пред авторитетно жури, съставено от бизнес лидери и потенциални инвеститори. Победителите
Фондация "Заслушай се", гр. София и Сдружение "Алтруист", гр. Варна получиха награди в размер на 12 000 лева всяка.
Журито даде допълнителна награда от 6 000 лв. на Фондация "Ръка за помощ" гр. Добрич.
Фокус Прес
√ 07.07 става професионален празник на ПР специалистите в България
На 07 юли 2016 г. за първи път ще бъде отбелязан "Деня на ПР специалистите" у нас. Пет професионални организации в
бранша обединяват усилията си в утвърждаването на този ден и имиджа на българския ПР професионалист. Това са
Българската асоциация на ПР агенциите БАПРА, Асоциацията на специалистите по комуникации в общините АСКО,
Българско дружество за връзки с обществеността БДВО, Европейска асоциация на директорите по комуникация EACD и
Дружеството на пиарите към СБЖ.
Изборът на датата 7 юли не е случаен. Точно на този ден преди 11 години – на 7 юли 2005 г., е подписан Етичният кодекс
на PR специалистите в България от браншовите организации.
По повод провеждането на първия ден на ПР специалиста, браншовите организации организират специално събитие,
което ще се проведе на 7 юли от 13.30 до 21.00 часа в новото пространство TheSite - ул. Камен Андреев 15–17 в София.
Всяка от организациите разполага с 1 час в програмата да представи избрана професионална тема.
Българската асоциация на ПР агенциите БАПРА се включва с дискусионна "маса" на тема "Етиката в ПР индустрията" от
15.00 до 16.00 часа. Мордератор е председателят на БАПРА – Катя Димитрова InterImage. Участници в панела са Максим
Бехар М3 Комюникейшънс, Любомира Накова United Partners, Ружа Загорска SiteMedia Consultancy, Галин Бородинов PR
Point.
***
За БАПРА
Българска асоциация на ПР агенциите БАПРА е създадена през 2001 г. като независима и доброволна организация с
нестопанска цел. БАПРА работи за подобряване партньорството на ПР бизнеса у нас с държавната и местната власт,
академичните среди, бизнеса, граждански организации и медиите. Членове на БАПРА са най-авторитетните компании за
комуникационни услуги на българския пазар. Всички членуващи компании в асоциацията приемат Етичния кодекс на ПР
специалистите в България, гарантират прозрачна и почтена дейност, висок професионализъм и лоялно отношение, както
към клиентите, така и към своите колеги. БАПРА е гласът на българския ПР бизнес.
Инфосток
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√ Разпадането на Великобритания е нeминуемо при Brexit, според Боян Дуранкев
Разпадането на Великобритания и като структура, и като икономика е нeминуемо, ако Brexit се случи наистина. Това
прогнозира за Радио "Фокус" икономистът проф. Боян Дуранкев.
Според него Brexit е само част от финансовия срив на най-големите икономики, който продължава през последните 12
месеца. "Гледайки само Brexit, не виждаме какво става. Ако погледнем за един по-дълъг период, а не една седмица през последните 12 месеца имаме срив в борсите в шест от най-големи осем икономики в света. Борсовите инвеститори
са изгубили около няколко трилиона долара. В момента сме в третата вълна на финансова паника през последните 12
месеца. Първата беше през август месец миналата година, след това през януари и февруари имаше едно по-голямо
разклащане, а сега, очевидно, че третата вълна е започнала. Световните икономики навлизат отново в криза", обясни
икономистът.
Проф. Боян Дуранкев каза още, че в момента Великобритания няма реална стратегия, ако юридически Brexit наистина се
случи. Според него не е толкова лесно Великобритания да пренасочи своите стоки към азиатските пазари и Китай. "Едва
ли някой може да измести Лондон като столица на бизнеса в Европа", каза още проф. Дуранкев.
Economynews.bg
√ Българският ефект от Брекзит
Кристофор Павлов, главен икономист на Уникредит Булбанк.
В краткосрочен план икономическите последици от решението на Великобритания да напусне ЕС са ясни. Това решение
ще направи Великобритания по–бедна. То едва ли ще доведе до нова търговска война, но при всички случаи ще навреди
на търговията между Великобритания и ЕС, с всички произтичащи от това последици за производителността и доходите.
Всички публични институции и частни компании в бизнеса с прогнози в момента са заети с ревизиране на прогнозите си,
като преобладаващото мнение е, че икономическият растеж във Великобритания ще се забави до около 0% догодина
при очаквана стойност преди Брекзит от около 2%. Тъй като Великобритания е петата най-голяма икономика в света, това
няма да остане без последици за глобалната икономика, а с това и за България.
Негативните ефекти към българското стопанство ще се пренасят чрез три основни канала, като този на външната търговия
ще има най-голяма тежест. Ефектът през канала на външната търговия ще бъде най-вече индиректен, тъй като делът на
Великобритания от общия стоков износ на България е едва 2.5%. Индиректният ефект ще бъде по-значим, тъй като
българската икономика е малка и отворена и тъй като повечето експортно-ориентирани компании в България са част от
западноевропейски производствени вериги, които имат по-големи търговски контакти с Великобритания. Забавянето на
външната търговия ще започне да се материализира в последните месеци на тази година, когато признаците за забавяне
на британската икономика ще се усилят, като ще се засилва в хода на следващата година, когато нашият основен
сценарий предвижда растежът в нашия основен външнотърговски партньор - еврозоната - да се забави до около 1% при
прогнозиран ръст от 1.6% преди Брекзит.
Ефектът през канала на очакванията ще бъде по-скромен. Така или иначе решението на Великобритания да напусне ЕС
ще доведе до допълнително увеличаване на несигурността, като по този начин ще нараснат пречките пред
възстановяване на частните инвестиции. Това ще повлияе негативно на глобалното инвестиционно търсене, а с това и на
инвестиционното търсене в развиващите се пазари от ЦИЕ включително и България. В резултат на това можем да
очакваме известно забавяне на капиталовите потоци към България, включително и на ПЧИ през тази и следващата
година, особено като се има предвид, че ПЧИ през базисната 2015 година бяха подкрепени от някои еднократни
фактори, като завършването на проекта за по-дълбочинна обработка на суровия петрол, използван от рафинерията в
Бургас. По подобен начин трансферите на български емигранти към техни роднини в България ще нарастват с поскромни темпове спрямо първоначално очакваните преди Брекзит.
Ефектът през финансовия канал ще бъде най-скромен, според нас. Причината за това е, че българската икономика остава
устойчива на външни шокове поради липсата на нови или изострянето на съществуващи макроикономически
дисбаланси. Страната има много благоприятната комбинация от силни фискални параметри, умерен излишък по
текущата сметка, изобилни международни резерви, и намаляващи нужди от външно финансиране - както за суверена,
така и за икономиката като цяло. Не очакваме следователно увеличената нервност на финансовите пазари да доведе до
някаква забележима промяна на условията, при които суверена и българските частни компании получават финансиране
от чужбина.
Какво означава всичко дотук на езика на цифрите? Нашите оценки сочат, че при запазване на провежданата в момента
политика негативният шок от решението на Великобритания за напускане на ЕС ще доведе до забавяне на
икономическия растеж в България с около 0.2 п.п. през тази и 1.1 п.п. през следващата година. Както вече беше посочено
по-голямата част от забавянето на растежа на БВП ще дойде по линия на забавяне на темповете на растеж на износа,
докато негативният ефект върху частните инвестиции и потребителските разходи (чрез по-слабия ръст на доходите
поради по-слабите темпове на увеличаване на трансферите от емигранти и по-бавното възстановяване на пазара на
труда поради намалените темпове на растеж на експорта) ще бъде по-скромен.
Може ли правителството да си позволи компенсиращи мерки с цел намаляване на неблагоприятните ефекти? Според нас
да, тъй като българската икономика е в много силна позиция – конкурентноспособна, без значими макроикономически
дисбаланси и с вече постигнат значителен напредък по отношение на фискалната консолидация. Според нас
компенсиращите мерки ще се изразяват в увеличаване на публичните инвестиционни разходи, за сметка на увеличаване
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на бюджетния дефицит от прогнозирано ниво от 1.8% от БВП през тази до 2.5% през следващата година. Това би
трябвало да означава увеличаване на публичните инвестиционни разходи през следващата година с около 0.7-0.8% от
БВП, спрямо прогнозата ни преди Брекзит. Така българското правителство ще може да се възползва от вече постигнатия
напредък по отношение на намаляване на дефицита през изминалата година (от 3.6% от БВП през 2014 г. до 2.9% в края
на 2015 г.) и тази година (от 2.5% от БВП през 2015 г. до очаквано ниво от 1.8% в края на 2016 г.). Така при активиране на
компенсиращи мерки, от пропорции близки до посочени по-горе, растежът на БВП през следващата година ще се забави
с около 0.6 п.п. спрямо нашия основен сценарий преди Брекзит, докато при липса на компенсиращи мерки забавянето
ще е от порядъка на 1.1 п.п.
Капитал
√ Европейски градове се състезават за позицията на Лондон като финансов център
Европейските градове се състезават за позицията на Лондон като финансов център. След вота за Brexit висши
представители в Париж, Франкфурт и Дъблин не губят време в опити да спечелят от ситуацията, пише Wall Street Journal.
Ден след британския референдум ирландската агенция за чуждестранни инвестиции писа на над хиляда инвеститори, за
да им напомни, че страната остава в ЕС, и за да им предложи помощ при преместването на служители. Във Франкфурт
властите създадоха специална гореща линия за банки, които искат да обсъдят преместването на операциите си извън
Великобритания. Екип от френски финансови специалисти планира да пътува до Лондон, за да привлече финансови
компании. Френската правителствена агенция "Бизнес във Франция" публикува листовки, подчертаващи предимствата
да се работи и живее в Париж.
"Не че се опитваме да се възползваме от болката на другите, но смятаме, че имаме коз в този случай", казва Ален Питон,
генерален секретар на Europlace – организация, която подпомага френския финансов сектор.
Високи залози
За Великобритания залозите са високи. Финансовата индустрия съставлява 12% от британската икономика за 2014 г.
Близо 2.2 млн. души работят във финансови и други свързани услуги, като над 700 хил. от тях са в Лондон. Изправени
пред конкуренцията на други европейски градове, лобисти от британския финансов хъб се опитват да държат кораба над
водата. "Между нас винаги е имало приятелско съперничество", твърди Крис Къмингс, главен изпълнителен директор от
лобистката група TheCityUK.
Около двадесетина директори на банки се събраха миналата седмица в Британската асоциация на банкерите, за да
решат как да окажат натиск върху правителството да направи така, че Великобритания да запази правото си да продава
финансови продукти в ЕС. Това може да спомогне за задържането на банките в Лондон.
Дали Великобритания ще си осигури изгодна търговска сделка с ЕС е жизненоважно, но може да отнеме години.
Преговорният процес за излизането на страната от съюза е малко вероятно да започне преди есента. А клиентите искат
от банките уверение, че няма да има проблеми с техните услуги, обяснява Саймън Глийсън, партньор в правната фирма
Clifford Chance.
Данъците и законите относно пазара на труда, както и разходите за живеене ще бъдат фактор при решението на
компаниите дали да останат в Лондон. Преди референдума Великобритания се облагодетелстваше от статута си на
пробизнес дестинация, от по-ниските корпоративни данъци и от по-гъвкавите правила за наемане на служители в
сравнение с Германия и Франция.
Проучване на възможностите
Големите играчи от финансовата индустрия проучват възможностите. Миналата седмица няколко председатели на
британски банки призоваха властите да не ги принуждават да преместват бизнеса си другаде.
Morgan Stanley са създали работна група, която да разгледа други потенциални локации в Европа. Barclays преценява
дали Дъблин е подходящ като евентуална нова база. Други като Citigroup ще изчакат шест месеца, за да видят как вървят
преговорите, преди да решат как да преместят операциите си.
Но според анализатори напускането на Лондон няма да е безболезнено. Малко други европейски градове имат позитиви
като същата часова зона, английския език, общите правила и космополитната атмосфера. Кой какво предлага
Лондон
Най-висок данък върху доходите на физически лица: 45%
Корпоративен данък: 20%
Плюсове: глобален търговски хъб, англоговорещи служители, космополитна атмосфера
Минуси: високи разходи за живот, несигурност относно бъдещите регулации извън ЕС
Дъблин
Най-висок данък върху доходите на физически лица: 40%
Корпоративен данък: 12.5%
Плюсове: ниски данъци, англоговорещи служители
Минуси: ирландските регулатори може да не искат голямо излагане на банковата система
Франкфурт
Най-висок данък върху доходите на физически лица: 45%
Корпоративен данък: 29.8%
Плюсове: седалище на ЕЦБ, по-ниски разходи за живот в сравнение с Лондон
Минуси: по-малък град в сравнение с Лондон
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Париж
Най-висок данък върху доходите на физически лица: 45%
Корпоративен данък: 33%
Плюсове: вече е голям финансов център, атрактивен начин на живот
Минуси: високи данъци, закони за наемане на служители, които не са гъвкави.
Дневник
√ Паундът поевтиня още и слезе под психологическия праг от 1.30 долара
Обменният курс на британската валута спрямо щатския долар потъна в сряда под психологическата граница от 1.30
долара за лира стерлинг до нови най-ниски равнища от 31 години насам.
В същото време инвеститорите потърсиха защита на средствата си в златото и държавни облигации и поради това
търсене доходността по тези на Германия, Япония или Швейцария стана отрицателна.
Това се възприема като сигнал, че тревогите на бизнеса от Брекзит не намаляват. За конкретен тласък на последните
събития по пазарите се смята решението на три големи имотни фонда във Великобритания за общо 10 млрд. паунда
незабавно да спрат дейността си. Така те засега попречиха на инвеститори масово да изтеглят средствата си от тях и да ги
принудят за компенсация да продават бизнес имоти и да повлекат надолу имотния пазар, както стана при избухването на
кризата през 2008г.
Азиатските пазари отчетоха понижаване на активността и според анализатори от ANZ сред водещите рискови фактори са
неяснотите, трупащи се в Европа след Брекзит, както и дали и как правителството на Италия ще успее да помогне на
банките в страната.
Money.bg
√ Страхът продължава да владее пазарите. Паундът падна до ново историческо дъно
Паундът падна до ново дъно по време на ранната търговия в Азия. След референдума във Великобритания валутата
поевтиня до най-ниската си стойност за последните три десетилетия.
Днес сутринта нейният курс се сви до рекордните 1,2789 долара за стерлинг, което е най-ниското равнище за последните
31 години, пише BBC.
Реакцията на пазара дойде след решението на ръководителите на фондове да спрат инвеститорите да изтеглят пари от
имотните фондове на Острова.
До края на 2016-а: 1 паунд = 1 долар
Английската валута все още се търгува близо до 30-годишното си дъно
По техните думи несигурността, предизвикана от вота за "Брекзит", е принудила инвеститорите да теглят огромни суми.
Непосредствено след провеждането референдума, английската валута поевтиня с 12% спрямо долара.
Подобни ниски стойности не са виждани от средата на 80-те години на миналия век, когато тя достигна рекордно ниската
си стойност от 1,30 долара за паунд, след като британската икономика изпадна в рецесия.
Телевизия Блумбърг
√ Факторите, движещи цените на петрола
Рисковете пред петролния пазар.
Цените на петрола няма да се покачат на по-високо ниво от сегашното в периода през следващата година и половина,
тъй като търсенето се забавя и рафинериите препокриват доставките. Не виждам как петролният пазар ще върви нагоре.
Има прекалено много глобални запаси на петрол, държани на склад и ще отнеме значително време системата да
заработи отново. Международният бенчмарк на петрола вероятно ще приключи годината на нива, близки до сегашните",
заяви Йън Тейлър , главен изпълнителен директор на най-големият петролен търговец в света, Vitol Group в интервю за
Bloomberg TV.
Vitol Group търгува с дневен обем от над 6 милиона барела суров петрол и рафинирани продукти, достатъчни да покрият
нуждите на Германия, Франция, Италия и Испания взети заедно.
Цените на петрола се покачват близо 80% от 12-годишното дъно през януари, когато международният сорт Брент се
търгуваше на нива от 27.10 долара за барел.
Стратегията на Саудитска Арабия, най-големият производител и износител на суров петрол в света и картелната
организация ОПЕК от средата на 2014 г. да извадят от пазара компаниите с висок марж на добив проработи успешно.
Според доклада на Baker Hughes, резултатът е прекратяване на дейността на 68% от нефтените платформи в САЩ и срив
на цените на петрол над 70% през 2015 г.
Продукцията в рамките на картела през май скочи до 32.76 милиона барела на ден, което е най-високия темп на
производство от1989 г.
В резултат на успешната картелна политика, производството на петрол извън ОПЕК е на път към най-големия си спад от
1992 г.
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Икономиките на петролнозависимите страни износителки на ценната суровина са изправени пред огромни бюджетни
дефицити поради срива на цените и продължителния период на ребалансиране на пазара.
Goldman Sachs Group: Най-големите страни износителки и богатите на петрол държави са изправени пред рецесия в
енергийния сектор, причинена от продължителен период на ниски цени, подобно на периода от финансовата криза
2008-2009 г.
Забавен растеж на търсенето
Търсенето на суров петрол и рафинирани продукти се забавя и през втората половина на годината темпът на растеж на
доставките се очаква да намалее. Рафинериите от Далечния Изток и Китай понижават търсенето на суровината, тъй като
вече са се презапасили през първите шест месеца от годината, възползвайки се от ниските цени на петрола.
Фючърсите на бензина с доставка през август традиционно достигат най-висока цена през летния сезон в САЩ. Галон
бензин се търгува за 1.50 долара в Ню Йорк на 4 юли, което е под цената на фючърсите с доставка през септември, което
значи, че доставките препокриват търсенето, като сигнал за пренаситеност на пазара.
Спад на производството
Цените на американския суров петрол WTI се покачват близо 80% от 12-годишното дъно през февруари на фона
понижаващото се производство в САЩ, прекъсване на доставките от Канада, поради пожарите в Алберта и атаките на
петролни хъбове в Нигерия.
Продукцията в САЩ намалява с 4.053 милиона барела, което е най-големият седмичен спад в производството през
изминалия месец, според доклада на Енергийната информационна администрация (EIA) от 29 юни.
САЩ изпомпва 8.6 милиона барела на ден през изминалия месец, което е спад от 9.6 милиона през юни 2015 г.
Запасите от суров петрол в Кушинг, Оклахома, най-големият хъб за доставка на американския сорт WTI и най-големият
център за съхранение на петрол и петролни продукти в САЩ спадат с 951 000 барела, според доклада на American
Petroleum Institute (API) от 29 юни.
Рисковете на пазара
Ако цената на петрола се задържи над 50 долара през вторите шест месеца от годината, американските компании
производителки на шистов петрол ще се върнат на пазара, което може да доведе до нов бум на производството от
шистовите полета и нов срив на цените на петрола.
Активните нефтени платформи в САЩ се повишиха до 341, според доклада на Baker Hughes от 01 юли, като 11 петролни
сонди са възстановили дейност през последната седмица. Докладът на Baker Hughes е важен бизнес барометър за
петролната индустрия и броя на активните платформи е водещ индикатор за търсенето на петролни продукти.
Голяма част от офшорните платформи в Мексиканския залив са в позиция на готовност, да възобновят дейност, ако
търсенето на суровината нарастне през втората половина на годината.
Международния бенчмарк, Сорт Брент с доставка през септември (LCOU6) с фючърсен контракт на ниво от 48.82 долара
за барел търгуван на борсата Intercontinental Exchange (ICE) в Лондон, отбелязва 2.55% понижение за търговската сесия
на 5 юли.
Фючърсите на Американският лек суров петрол West Texas Intermediate със срок на доставка през август (CLQ6) търгуван
на стоковата борса в Ню-Йорк (NYMEX) в първата сесията за седмицата се търгуват на ниво от 47.50 долара на барел,
което е 3.02% понижение на дневна база на 05 юли.
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