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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
FRONT News 
 
√ Асоциацията на индустриалния капитал с 3 предложения за шеф на КФН 
 
Изборът на нов председател на Комисията по Финансов надзор въвлече всички парламентарни сили в сложен кадрил на 
взаимно влияние, пазарлъци и рекет. След като преди седмица от ГЕРБ заявиха, че няма да правят промени преди есенната 
сесия, миналата сряда новите правила за избор на главен финансов надзорник светкавично се появиха в комисията по 
финанси, а в петък минаха и през пленарна зала, с известни оспорвания и баталии. Парламентарни групи и отделни 
депутати имат време само до тази сряда да направят своите предложения. Общо-взето срок, недостатъчен за един 
кандидат да си извади свидетелство за съдимост, дори, камо ли да събере подкрепа и препоръчителни писма. В тази 
връзка напомняме, че Асоциацията на индустриалния капитал още миналия месец излезе със стройно мотивирани 
предложения за трите основни позиции в КФН - председател и двама зам.председатели, ръководители на съответните 
най-важни ресори. Маньо Моравенов, Бисер Петков и Карина Караиванова са фаворитети на АИК, изредени по степен на 
подкрепа вътре в асоциацията. Все още няма сигнал, че някоя от парламентарните групи да е припознала имена от тяхното 
предложение и да го е внесла в деловодството на Събранието. Страстите около избора на нов главен финасов надзорник 
се разгорещиха покрай започналите стрес-тестове на застрахователни и пенсионни дружества, където се очаква някои от 
дружествата да имат сериозни проблеми и да се опитат да ги решат, усърдно намазвайки филията на надзорниците. 
 
Трибали 
 
√ Асоциацията на индустриалния капитал с 3 предложения за шеф на КФН 
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срок, недостатъчен за един кандидат да си извади свидетелство за съдимост, дори, камо ли да събере подкрепа и 
препоръчителни писма. 
В тази връзка напомняме, че Асоциацията на индустриалния капитал още миналия месец излезе със стройно 
мотивирани предложения за трите основни позиции в КФН - председател и двама зам.-председатели, ръководители на 
съответните най-важни ресори. Маньо Моравенов, Бисер Петков и Карина Караиванова са фаворити на АИК, изредени по 
степен на подкрепа вътре в асоциацията. 
Все още няма сигнал, че някоя от парламентарните групи да е припознала имена от тяхното предложение и да го е внесла 
в деловодството на Събранието. 
Страстите около избора на нов главен финасов надзорник се разгорещиха покрай започналите стрес-тестове на 
застрахователни и пенсионни дружества, където се очаква някои от дружествата да имат сериозни проблеми и да се опитат 
да ги решат, усърдно намазвайки филията на надзорниците. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Money.bg 
 
√ Как събитията в Турция могат да ударят българската икономика? 
 
Политическите процеси в Турция ще имат отражение върху няколко важни икономически аспекта, както и върху България. 
Това коментира управителят на "Кофас" за България Милена Виденова по време на събитие, на което беше представен 
доклад на компанията за несъстоятелността за 2015 г. за страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ). 
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По нейните думи фирмите в южната ни съседка могат да преминат през сътресения заради срива на турската лира спрямо 
щатския долар след извършването на опита за преврат в страната. Тъй като 80% от задълженията в страната за 
деноминирани в зелената валута, компаниите могат да срещнат затруднения в обслужването на дълговете си. 
Според Милена Виденова е рано да се каже какъв точно би бил ефектът на събитията в Турция върху българската 
икономика. "На този етап е рано да се прецени. Но ще има ефект – както инвестиционен, така и търговски", смята тя. 
Като един от основните търговски партньори на България извън Европейския съюз (ЕС), проблемите в южната ни съседка 
могат да доведат до затруднения пред износа, специално на стоки и продукция от текстилния и агросектора. 
"България има голяма общност от турски инвеститори. Пример е автомобилният сектор. Ако бъдат въведени финансови 
ристрикции, каквито имаше в Гърция, това ще доведе до затруднения", каза още шефът на "Кофас" за България. 
Ще уплаши ли политическата несигурност в Турция чуждестранните инвеститори? 
Експерти очакват дълбоки промени в бизнеса в страната след опита за преврат 
Милена Виденова посочи, че освен събитията в Турция, ефект върху икономиката на ЦИЕ оказва и провелия се в края на 
юни референдум във Великобритания, както и редицата терористични атаки на територията на Стария континент и в 
останалата част от света. 
Въпреки това, както у нас, така и в редица от държавите в региона, се забелязва положителен ефект по отношение на 
несъстоятелността на фирмите. В България през 2015 г. компаниите, обявили фалит, са намалели с 8,1% или 592 фирми от 
общо 400 000, регистрирани в страната. Това прави по-малко от 2 фалита на 1000 активни компании. 
Тези, обявили банкрут, за първите шест месеца на 2016 г. също са по-малко в сравнение с тези за същия период на 
предходната година. За периода януари – юни 245 компании са изпаднали в несъстоятелност при 345 за първото 
шестмесечие на 2015 г. 
Най-голям брой от тези компании са в сектор търговия на дребно и едро, строителство, недвижими имоти и сухопътен 
транспорт. От друга страна най-малко застрашени от фалити са дружествата в областта на фармацията и тези от IT сектора. 
"У нас има възстановяване на крайното потребление. Въпреки това този процес не е завършил изцяло и не е изконсумиран, 
но това може да се случи до края на годината", твърди Милена Виденова. 
По отношение на останалите държави от ЦИЕ най-голямо подобрение по отношение на несъстоятелността има в Румъния, 
където тези фирми са намалели с 49,5%. Добри резултати отчита и Унгария. От друга страна най-много банкрути има в 
Украйна, Литва, Чехия и Сърбия. 
 
Инвестор.БГ 
 
√ Л. Богданов: Много сектори в България ще пострадат от усложнения в Турция 
 
Турските инвеститори бяха едни от първите които навлязоха в най-различни сектори, така че връзките са трайни и доста 
силни, посочи експертът. 
Трудно е да посочим един или два сектора в България, които ще са засегнати, и други, които няма да бъдат засегнати, в 
случай на влошаване на ситуацията в Турция. Това обясни Лъчезар Богданов от Industry Watch в ефира на Bloomberg TV 
Bulgaria. 
"Износът на България за Турция е малко над 8%, а вносът от Турция е малко над 5%", посочи Боданов. 
"За България няма особени варианти. Турция е наш съсед, най-голямата икономика в региона. Турските инвеститори бяха 
едни от първите които навлязоха в дребния бизнес, в най-различни сектори, като започнем от преработвателната 
индустрия през търговията, така че връзките са трайни и доста силни и те са в почти всички сектори и за България това е 
по-скоро негатив", каза още той. 
По думите му Турция от една експортно ориентирана, конкурентоспособна икономика все повече се превръща в импортно 
зависима и зависеща от дълг икономика. "Търговският дефицит е над 50 млрд. евро годишно и не може да бъде 
компенсиран дори от приходите от туризъм. […] Управлението на Ердоган съвпадна с близо четирикратно увеличение на 
задлъжнялостта на частния сектор и това е основно от външни източници", посочи още Богданов. 
 
Вестник Stroitel 
 
√ Меглена Кунева: В цяла Европа са малко проектите за професионалното образование 
 
В цяла Европа няма проекти, свързани с образованието, в това число за професионалното или за ученето през целия живот. 
Това са изпуснати възможности, което е много по-тежко от допуснати грешки. Това заяви вицепремиерът и министър на 
образованието и науката Меглена Кунева по време на регионална конференция "Насърчаване на инвестициите в 
образование чрез инструментите и фондовете на Европейския съюз: Възможности за България и Румъния". Форумът, 
организиран от Европейската комисия, откри Европейският комисар за образованието, културата, младежта и спорта 
Тибор Наврачич. Участват представители на институции от всички нива на образованието, Европейския парламент, ЕК, 
отговорни служители в националните администрации и професионалисти, които работят с европейските фондове от 
България и Румъния. 
Министър Кунева изтъкна, че са пропуснати възможностите по Плана "Юнкер". "Когато през 2014 г. се обяви Европейският 
фонд за стратегически инвестиции, който жаргонно наричаме Плана "Юнкер", с този инструмент се даде възможност на 
европейския бизнес да предлага проекти с обществена значимост. Това са инвестиции, които не само ще утвърждават 
икономиката ни, но ще имат добавена стойност към публичния живот", каза тя. 
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По думите и до този момент основните инструменти на ЕС за инвестиции в образованието са били европейските структурни 
и инвестиционни фондове, програмата за европейско сътрудничество в областта на образованието – Еразъм +, в който 
България се включвала активно. "Все повече държави в Европа осъзнават, че образованието не е един от националните 
приоритети, а национален приоритет. Това е приоритет, който ще проработи като такъв, ако има подходяща среда за него 
– най-напред публична подкрепа и разбиране, че без образование нищо хубаво няма да ни се случи", изтъкна още 
просветният ни министър. 
По думите й тази среща, която организира ЕК, е много навременна и ще изиграе ролята на училищен звънец за събуждане, 
тъй като страната ни е закъсняла и вече се налагало да наваксваме. Министър Кунева изрази увереност, че това, което ще 
е водещо в ЕС през следващите години е именно мотото – кооперирай, прави сътрудничество. Според нея именно със 
съвместни проекти със съседни на нас страни можем да бъдем много по-конкурентноспособни. 
Европейският комисар за образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наврачич заяви, че това е четвъртият "уърк 
шоп", посветен на инвестициите в образованието. Той отбеляза, че България изпълнява образователна реформа, като 
ударението пада върху реформата на висшето образованието. "Ние сме тук, защото вие проявявате интерес и би трябвало 
да се възползвате от това, което ви предлагат. Образованието не е просто политика на днешния ден, то е дългосрочна 
инвестиция", каза още той и изтъкна, че България има активен образователен сектор. 
"България много активно участва в плана "Юнкер", внесе 1 млн. евро в Европейския фонд за стратегически инвестиции", 
каза още комисар Наврачич. Един от приоритетите на Плана "Юнкер" е образованието. 
По думите му, ако не инвестираме в образование, няма да имаме конкурентноспособна икономика. Наврачич заяви, че 
качеството на образованието е въпрос на финансов принос и допълни, че Европа изостава по отношение на инвестициите 
в образованието.  
Той даде пример със страни като Китай, Нова Зеландия, където се отделя над 6% от БВП за образование. "Ние инвестираме 
около 4% от БВП", коментира комисар Наврачич. 
Според него по-малките инвестиции, в сравнение с развиващи се икономики като тези на Китай, е естествен резултат от 
бюджетните ограничения през последните години и финансовата криза в ЕС. 
 
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 
 
√ Министър Лукарски участва в заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност в Словакия 
 
Министърът на икономиката Божидар Лукарски участва в неформално заседание на Съвета на ЕС по 
конкурентоспособност, което се проведе в словашката столица Братислава. Темата на Пленарната сесия беше "Ускоряване 
на цифровата трансформация на европейската индустрия и предприятията". В сесията участваха заместник-председателят 
на Европейската Комисия Юрки Катайнен и комисарят по Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и малки и 
средни предприятия г-жа Елжбета Биенковска и министри на държавите-членки. 
В изказването си г-н Катайнен акцентира върху важността на постигането на реални резултати, синергия между дейностите 
и благоприятна среда за индустрията. Той подчерта значението на мерките в подкрепа на цифровизацията на индустрията, 
като се използват възможностите на Европeйски фонд за стратегически инвестиции, платформи за интелигентна 
специализация и програма Хоризонт 2020. 
Министър Лукарски участва и в работна сесия на тема: Мобилизиране на интелигентни инвестиции за трансформиране на 
промишлеността на ЕС. Позицията на страната ни е, че по отношение на инвестициите в ИКТ, новите технологии и 
иновациите, предприятията в ЕС отстъпват значително на тези в САЩ. Това предполага ЕС да насочи вниманието си към 
инструменти за финансова подкрепа и инициативи за мобилизиране на частните инвестиции в сектора на 
информационните и комуникационни технологии. Министрите се обединиха около тезата, че е необходимо да се 
използват по-широко възможностите пред европейската икономика, които предоставят Единния цифров пазар, 
Европейският фонд за стратегически инвестиции и стратегиите за интелигентна специализация, които определят 
приоритетни области за насърчаване на инвестициите. 
 
Eufunds.bg 
 
√ Вицепремиерът Томислав Дончев се срещна с представители на партньорските организации 
 
Изпълнение на програмите в настоящия програмен период, постигнатият напредък в разработването на подзаконовата 
нормативна уредба, режимът за държавни помощи бяха сред темите на проведената днес, в Министерския съвет, среща 
на вицепремиера Томислав Дончев и представители на работодателските организации в България, Националното 
сдружение на общините, Управляващи, Сертифициращи и Одитни органи, и Централно координационно звено.  
Представителите на партньорските организации бяха запознати с постигнатия прогрес в разработване на подзаконовата 
нормативна рамка, включително приети регулаторни актове. На срещата бяха обсъдени и възможностите за прилагане 
режима за държавни помощи, като съществена тема на Европейската комисия за настоящия програмен период. 
Министерство на финансите, д-я "Държавни помощи и реален сектор" се ангажира да предостави необходимата подкрепа 
за администраторите на държавни помощи, чрез организиране на обучения и даване на становища по конкретни казуси. 
Висок атестат за изпълнението на програмите през настоящия програмен период, участниците дадоха на Информационна 
система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), като прозрачна обща среда за администриране и комуникация и 
инструмент за наблюдение и унифициране на процеси и документи.  
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По време на срещата бяха обсъдени още процесът за избор на оценители в комисиите за оценка, прозрачността на 
провежданите одитни процедури и процесът на типизация, при който ще се черпи от опита на другите държави за 
постигане на максимално добър ефект. 
Срещата се организира в изпълнение на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни 
фондове (ЗУСЕСИФ) и ще се провежда на регулярна база. 
 
Дейли Прес 
 
√ Социалният министър провери заведенията по Варненския плаж 
 
Министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, в рамките на работното си посещение във Варна, извърши 
заедно с представители на инспекцията по труда внезапна проверка на заведенията по варненския плаж. Социалният 
министър посети две заведения, където на пръв поглед нарушения не бяха констатирани. Служители увериха, че се спазва 
работното им време и, че получават редовно възнагражденията си. 
Работодателите в заведенията по Крайбрежната алея бяха проверявани от служители на Областната инспекция по труда 
във Варна за изрядност на документацията, спазването на правилата на труд, работно време, заплащане на извънредните 
часове, за редовното провеждане на инструктаж и дали сред персонала няма малолетни и непълнолетни работници. 
Четири екипа проверяваха заведенията по плажа, а други 3 бяха на други места в морската столица, довериха домакините. 
"950 000 лева е сумата от глобите, издадени за област Варна от началото на годината. За същия период на територията на 
областта има установени работодатели с неизплатени заплати малко над 1 136 000 лева. След намесата на инспекцията са 
изплатени около милион", съобщи министър Русинова. Тя уточни, че от началото на сезона досега са направени над 600 
проверки, като на територията на община Варна са 141. "Повечето са по Южното Черноморие, тъй като там наетите сезонни 
работници са 2 пъти повече от района на Варна. Активните проверки, които вървят от 15 юли, ще продължат до 15 август", 
поясни Русинова. "Най-честите нарушения, които установяваме, са свързани с режима на полагане на труд или 
разпределението на работното време (с полагане на извънреден труд), а така също и за неизплатени допълнителни 
възнаграждения, най-вече за нощен труд. Проблемът с липсата на сключени трудови договори е най-съществен по Южното 
Черноморие, заради това там са командировани и служители от вътрешността на страната. 
През годините във Варна тези нарушения намаляват и има най-малък процент случаи на работници без договори. 
Навсякъде продължава да стои обаче въпросът с назначаване на 4-часовия работен ден, който обаче реално е 8-часов. 
Нарушения са установени и при наемане на непълнолетни, без трудови договори или без разрешение на Инспекцията по 
труда, което вече определено е престъпление", коментира и шефката на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по 
труда", Румяна Михайлова. Тя призова младите хора, които работят през лятото "Ако имат проблем с изплащането на 
заплатите, ако имат проблем с извънредния труд, ако имат каквито и да е проблеми – да уведомяват териториалата 
структура на инспекцията, докато все още са на работа. Когато бъде прекратено трудовото взаимоотношение, дори да 
установим нарушенията, трябва да ги препратим към съда, за да бъде решен спора. "Активността на самите работници не 
е много висока. Хубаво би било, ако сигнализират по-често и не остават анонимни, защото понякога информацията, 
поднесена с един сигнал, не е достатъчна, за да бъде извършена качествена и ефективна проверка. 
Няма обратна връзка. Все още съществува някакъв страх, но и той е в процес на преодоляване. Иначе всяка година по 
традиция, особено след като приключи сезона, сигналите за нарушения валят, и то най-вече за последните 
възнаграждения, които е трябвало да получат, но не са им изплатени от некоректни работодатели", коментира Михайлова. 
Тя добави, още, че в сравнение с миналата година, има значително подобрение в дисциплината на работодателите и 
грубите нарушения са все по-малко. "Всяка година нещата изглеждат по-добре, но лошото е, че на нас ни се иска малко 
по-бързо да се случват нещата", каза още шефката на трудовите инспектори. 
Морската столица получи подкрепа от държавата за дневен център "Слънчевата къща" 
"Държавата поема от началото на месец юли финансирането на дневния център за хора с увреждания "Слънчевата къща". 
Има заповед на директора на Агенцията за социално подпомагане за превръщането на услугата в държавно делегирана 
дейност, което е поредно доказателство за доброто сътрудничество между местната и държавната власт. 
Благодаря на министър Русинова и на правителството за подкрепата, която община Варна получава, чрез която ние не само 
ще запазим, но и ще развием нашата социална програма, за да бъдем полезни на хората в нужда". Това заяви кметът на 
Варна Иван Портних, който заедно с министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова, посети "Слънчевата 
къща" в бл. 67 на жк "Чайка". Той бе създаден през 2015 г. като общинска социална услуга, след активен диалог с 
неправителствени организации и близки на хора с увреждания. С общински средства бе извършен ремонт и осигурено 
обзавеждане на помещенията с капацитет 25 места. В него се предоставят дневни групови занимания и индивидуални 
консултации със специалисти за лица с множествени увреждания над 18 г. След поемане на финансирането от държавата, 
общинските средства, предвидени за центъра, ще бъдат пренасочени за други дейности от социалната програма на Варна. 
"Този пример тук е много показателен от гледна точка на това, че социалната услуга не е въпрос само на финансова 
подкрепа, но и отношение към всеки индивидуален случай и осигуряване на възможност за включване на родителите в 
работата на центъра и най-вече, с осигуряване на индивидуален подход към всяко дете", коментира министър Зорница 
Русинова. Тя допълни, че социалното министерство полага усилия за осигуряване на най-добри решения, включително и 
чрез програмите по схемата "Независим живот", които дават възможност на местните власти, заедно с неправителствения 
сектор, да организират по места грижа за хора с увреждания, комбинирайки дейността на социалния патронаж с услуги в 
домашна среда. 



5 

 

 

"В края на юли ще стартира схемата "Активно включване", която е финансирана от ОП "Развитие на човешките ресурси" 
2014-2020. Тя е първа по рода си и ще съчетава едновременно иновативни социални услуги за хората с увреждания и 
възможност за подкрепена заетост", каза Русинова. 
Бюджетът е 15 млн. лева, като по нея ще могат да кандидатстват неправителствени организации и общините. "Целта ни е, 
от една страна да укрепим капацитета на доставчиците на социални услуги, чрез финансиране на обучения и подпомагане, 
а от друга, да се даде възможност на хората с увреждания да бъдат включени със заетост в реална работна среда", обясни 
още министър Русинова./монитор 
 
Мениджър 
 
√ Неплащането на нощен труд – едно от най-честите нарушения по Черноморието 
 
Инспекторите по труда в областите Варна, Бургас и Добрич от началото на месец юни досега за извършили близо 500 
проверки на сезонни обекти в черноморските ни курорти. 
Най-честите нарушения, които те са констатирали, са свързани с неплащане на нощен труд и разпределението на 
работното време на служителите. 
Установени са и 50 души, които нямат регистрирани трудови договори в Националната агенция по приходите, пише 
Topnovini.bg. За всеки установен случай на работа без договор е съставен акт за административно нарушение. Размерът на 
санкциите е от 1500 лева нагоре. 
Фрапиращи нарушения не са открити, посочват от Инспекцията. 
Според инспекторите сериозните глоби са дисциплинирали работодателите във Варненска област през последните 
години. 
 
Дума 
 
√ Експерт: Отраслите с ниска добавена стойност „закотвят“ икономиката 
 
Българите не са станали по-богати и не се чувстват по-богати, но са по-сигурни за доходите и работното си място и именно 
това е причината прогнозите да сочат ръст на планираните покупки през следващите 12 месеца. Това каза вчера доц. 
Григор Сарийски от БАН пред Bloomberg TV Bulgaria. Експертът обясни, че в момента, в който българинът започне да се 
чувства по-сигурен за доходите си, веднага планира и по-големи покупки. Именно през февруари и март, когато 
безработицата падна трайно под 10%, НСИ отчете и най-високите темпове в оборотите при продажбите на дребно. 
Разходите на работодателите за труд нарастват всяка година според националната статистика, но от това не следва, че 
българите забогатяват и причината е в направените разходи, каза експертът. 
Според икономиста това, което "закотвя" българската икономика, е преобладаването на отрасли с ниска добавена 
стойност в България. Но пък, от друга страна, това ще подпомогне стабилизирането на пазара на труда, смята експертът. 
Той прогнозира, че темпът на растеж няма да е висок, но българите ще могат да бъдат сигурни за доходите си за известен 
период от време. 
"В момента няма ефективно лекарство, с което да лекуваме световната икономика", заяви експертът. Той допълни, че това, 
което отличава една държава от друга, са данъчната политика, политиката по доходите и делът на капиталовите доходи. 
"Мерките, които се взимат за спасяването на икономиката, подпомагат основно домакинствата с големи доходи. Онези, 
които са на върха на пирамидата и разполагат с над 1 млн. долара, през 2010 г. притежаваха 35% от световното 
благосъстояние, а през 2014 - 45%. Това е вследствие на количествените улеснения. При средното домакинство делът на 
капиталовите печалби е около 14%. Това е причината за изместването на доходите", каза още икономистът. 
 
Животът днес 
 
√ Мария Георгиева: Оптимистични са тенденциите при пазара на труда 
 
Действащите през първото полугодие на 2016 г. икономически процеси въздействат благоприятно на динамиката на 
първичния пазар на труда. В сравнение с предходната година е налице ръст в търсенето на работна сила и намаление на 
равнището на безработица, която е на най-ниското равнище от 2009 г. насам. 
Само през първите 5 месеца на 2016 г. в региона на Дирекция "Регионална служба по заетостта", Пловдив (Смолянска, 
Пазарджишка и Пловдивска област) са заявени 14 654 свободни работни места. В сравнение с миналата година това е ръст 
с близо 10 на сто. Същевременно се запазват регионалните и общинските различия при търсенето и предлагането на 
работна сила, които поддържат дисбаланс между изискванията на работодателите и качествата на търсещите работа лица. 
Най-много работни места са заявени в Пловдивска област – 9830 за първите пет месеца на 2016 г. 
Агенцията по заетостта разработи Стратегия за модернизация и Пътна карта за развитие и реформиране с хоризонти 2016–
2020 г. И в двата документа е заложено развитие на услугите, предоставяни от агенцията, с оглед осигуряване на устойчива 
заетост и интеграция на пазара на труда на безработните като ключов фактор за тяхната социална и икономическа 
интеграция. В региона има големи, структуроопределящи предприятия, които търсят специалисти за посочените по-горе 
отрасли. По обективни причини по-масови са заявките за свободни работни места в областните градове, но през 
последната година и в по-големите общински центрове също има засилено търсене от работодателите. 
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Отраслите, в които се търсят хора и се обявяват работни места, са в машиностроенето, електрониката, шивашката 
промишленост, здравеопазването – медицински кадри, транспорта – международни шофьори. Търсят се автомонтьори, 
монтажници на електронни елементи или изделия от метал, работници на машини с цифрово програмно управление, 
обслужващи работници за промишлено производство, машинен оператор-шиене, медицински сестри. В повечето случаи 
се търсят среднисти. 
Проблем е липсата на инженери с опит в сферата на строителството и машиностроенето. В строителството липсват зидаро-
мазачи, водопроводчици, арматуристи, заварчици и др. Недостиг има и на шофьори категория С+Е за международни 
превози. 
Много работни места се обявяват и в сферата на услугите и ресторантьорството. На пазара на труда се очертава дефицит 
от търсещи работа със средно специално техническо образование, готови да работят в производството. Това е характерно 
за мебелното производство, машиностроенето. 
За съжаление професионалните и квалификационните характеристики на регистрираните лица невинаги отговарят на 
поставените от работодателите условия. Фирмите имат повишени изисквания - освен за необходимото образование, също 
за допълнителна квалификация, професионален опит, специфични знания и умения или съвместяване на няколко 
длъжности. В определени случаи фирмите не предлагат атрактивни условия на труд, осигурен транспорт и заплащане при 
високи обеми за изпълнение. Така офертите им не са мотивиращи за търсещите работа лица. 
Бюрата по труда организират трудови борси – общи и специализирани, дни на работодателите, индивидуални и групови 
консултации и запознаване с конкретните условия на труд при работодателите, мотивационни курсове и ателиета за 
търсене на работа. Използват се специфични инструменти за подбор на най-подходящите кандидати за конкретното 
работно място, включващи образователни, професионални и личностни характеристики.  
Бюрата по труда разполагат със свободни средства за включване на безработни в курсове за обучение в държавните 
предприятия "Българо-германски центрове за професионално обучение" по редица професии. 
 
Сега 
 
√ НОИ вече плаща по-бързо майчинските и болничните 
 
Болничните и майчинските вече трябва да се изплащат по-бързо от Националния осигурителен институт. Срокът от 
началото на този месец е до 10 дни, тоест се намалява с пет работни дни, съобщиха от институцията. Дните започват да се 
броят от предоставянето на болничните листове от осигурителя и от постъпването на данните от лекарите. Когато 
паричните обезщетения са по-дългосрочни, десетдневният срок важи само при първото изплащане, а след това НОИ 
трябва да плаща до пет работни дни за останалите месеци. 
Скъсяването на срока за получаване на обезщетенията от НОИ стана възможно след въвеждането на електронните 
болнични от началото на годината. Според оценките на осигурителния институт електронното подаване трябва да спести 
разходи от над 71 млн. лв. на бизнеса. За фирмите, които подават до два болнични листа, и сега има възможност да го 
правят на хартия. За всички с над десет - подаването е само онлайн чрез електронен подпис. Между 130 и 140 хил. 
работодатели подават данни средно годишно за около 700 хил. служители по данни на НОИ. 
 
Монитор 
 
√ Бъркат хранителни добавки с БГ розово масло 
 
Производството на хранителни добавки с българско розово масло е последният хит в използването на популярния 
български продукт. Най-голямо търсене на тези добавки има на азиатския пазар, съобщи за "Монитор" Николина Узунова, 
изпълнителен директор на Българската национална асоциация "Етерични масла". Използването на розовото масло все 
повече навлиза в хранителната индустрия, въпреки че за сравнение с използването му в козметичната промишленост не 
може да става дума, коментира още Узунова. 
Тази година се очакват рекордни цени на розовото масло. Според Узунова стойността на готовото розово масло може да 
достигне 11 хил. евро за кг. По думите й, за да си покрият производителите разходите цената на продукта не трябва да е 
по-малка от 10 000 евро за кг. 
За сравнение миналата година розовото масло се е търгувало между 8500 и 9000 евро за кг. Причината за увеличението 
на стойността е по-скъпата суровина. В края на кампанията килограм розов цвят е продаван за 7 лв., а средната цена е 
около 4 лв., заяви Узунова. И поясни, че миналата година стойността е била е близо 3 лв. Суровината е по-скъпа от когато 
и да било, още повече че беше влажна, което е добре за разцъфването, но е по-тежък и следователно по-скъп, коментира 
още тя. Франция, Германия, САЩ, Китай, Австралия и Нова Зеландия се запазват като основни за розово масло, защото 
Европа е меката на козметиката, които продължава да е основен потребител на розово масло. Очакванията са 
производството на ароматното масло тази година да стигне 1,8 тона. 
Около 100 лв. за кг очакват пък производителите на лавандулово масло. Събирането на лавандулата продължава и в 
момента, като се очаква да приключи след 10-15 дни. Общо за цялата страна се очакват над 150 тона лавандулово масло, 
като тази година лавандулата е с добро качество, каза още Узунова. Традиционни пазари за нашето ароматно масло са 
Франция и Германия, САЩ, а малки количества отиват и в Китай и Арабския регион. 
Над 50% от лавандуловото масло се изнасят, а останалата част се продава в страната, като основен потребител остава 
козметиката. Освен това в последните години се наблюдава и увеличаване на площите, засадени с лавандула, посочи 
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Узунова. По данни на Министерството на земеделието насадени с индустриални маслодайни култури са над 225 хил. 
хектара през 2015 г., година по-рано са били 208 хил. хектара, а през 2013 г. - 123 хил. хектара. 
Дали производителите на етерични масла у нас ще успеят да продадат продукцията си на очакваните цени, ще стане ясно 
след международното изложение в Дубай, което се провежда през последната седмица на септември. 
 
Money.bg 
 
√ Скъп ли ни е бензинът? Тази класация дава отговор на този въпрос 
 
Горивата в България претърпяха сериозни ценови промени през последната година. Ако преди 365 дни масовият бензин 
А95 е струвал 2.30 за литър, то днес той е средно 1.98 лева. Междувременно през март падна до 1.79 лева за литър. 
Простата сметка показва, че днес цената е с почти 14% по-ниска в сравнение с преди година. Сравнено с преди две години 
намалението е още по-голямо – през лятото на 2014 бензинът достигна 2.55 лева за литър, което прави над 22% намаление 
днес. 
Въпросът сега е колко скъп е бензинът на фона на заплатите в България? Отговор дава агенция Bloomberg, която публикува 
статистика за "достъпността" на цените на бензина в различните страни по света. 
Медията взема данните от второто тримесечие на годината, като цената на горивото у нас със средния дневен доход на 
човек. Така при 1.90 лева за литър бензин и 33.58 лева дневно възнаграждение излиза, че българинът харчи средно 5.60% 
за покупката на литър гориво. 
Това ни поставя доста назад в класацията заедно със страни като Турция (5.61%), Тайланд (5.77%) и Индонезия (5.91%). По 
ред България е 52-а от 60 страни – на последно място е Пакистан с незавидните 14.98%. 
На обратния полюс е Венецуела, където бензинът е толкова евтин, че дори при закъсалата й икономика на пречи да отнема 
едва 0.25% от дневния доход на местните граждани. На второ място се нарежда Кувайт с 0.34%, а на трето САЩ с 0.43%. 
България е изпреварена и от двете си съседки в класацията – Румъния и Гърция, които дават съответно 4.83% и 3.26% от 
заплатата си за литър бензин. 
 
Нова Варна 
 
√ Варненското пристанище може да стане база за индонезийски продукти към европейските пазари 
 
Индонезия се интересува от създаването на малки и средни фирми в България. Това стана ясно по време на срещата на 
изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) 
Мариета Захариева с ръководителя на парламентарната делегация на югоизточната страна Мухамад Хисджам, която е на 
посещение у нас, съобщиха за "Нова Варна". 
Бизнесът от Индонезия гледа на България като мост към страните от региона и към Европейския съюз. Затова може да се 
създадат фирми за търговия и производство, посочи Хисджам. 
Възможностите за развитие на икономическите отношения между България и Индонезия са с огромен потенциал, каза от 
своя страна Мариета Захариева. По-специално те могат да се задълбочат в търговията, инвестициите и туризма. България 
има много стратегическо местоположение на Балканите и в Югоизточна Европа, като допълним и членството в 
Европейския съюз. 
Двете международни пристанища във Варна и Бургас могат да бъдат база за продуктите на Индонезия към пазарите в 
региона и към другите европейски пазари, заяви Захариева. 
Според търговските статистики между страните, мебелите са главният продукт на внос от Индонезия в България. Те са в 
топ 10 на експортните стоки от Индонезия към нашата страна. Отделно се внася палмово масло, какао, кафе и др. стоки. 
От страна на българския бизнес има интерес за инвестиции и търговия с Индонезия. Те са в различни сектори – български 
компании произвеждат торове (на о-в Калимантан), мляко (в Централна Ява), търговия, бизнес консултации и хотелиерство 
(на о-в Бали). България може да предложи за износ строителни материали, текстил, храни, промишлени стоки, козметични 
продукти и по-специално от розово масло, лавандула и др. продукти, подчерта Захариева. Тя наблегна на българското 
кисело мляко, което става все по-популярно в Азия. 
През 2015 г. двустранната търговия между България и Индонезия възлиза на 101.4 млн. щ.д., което е увеличение от 24.2 % 
спрямо предходната 2014 г. Износът на България за този период е на стойност 61 млн. щ.д. (увеличение от 62.5 %), а вносът 
от Индонезия – 40.4 млн. щ.д. (спад от 8.4 %). 
За 2015 г. основните стоки в българския износ: 
• пшеница (26.47 млн. щ.д.); 
• семена от анасон, копър, кориандьр, кимион, ким (6.9 млн. щ.д.); 
• сурови или необработени тютюни (4.6 млн. щ.д.); 
• интегрални схеми и електронни микрокомплекти (3.6 млн. щ.д.); 
• препарати, използвани за храна на животни (3 млн. щ.д.); 
• медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати (2.9 млн. щ.д.); 
• крафтхартии и крафткартони (2.7 млн. щ.д.); 
• ламарини, листове и ленти от мед (1.7 млн. щ.д.) и др. 
Основни стоки във вноса от Индонезия за същия период са: 
• палмово масло (7.8 мнл. щ.д.); 
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• кафе (7.1 млн. щ.д.); 
• смоли в първични форми (3.8 млн. щ.д.); 
• аминосъединения (2.3 млн. щ.д.); 
• синтетични прежди (1.7 млн. щ.д.) и др. 
Възможности за разширяване на българския износ за индонезийския пазар имат следните продукти с висок експортен 
потенциал: пшеница, кориандър, вино, закваски за млечни изделия и български млечни продукти, етерични масла, 
зърнени храни, месо, семена, тютюн, пчелен мед, минерална вода, торове, фармацевтични продукти, строителни 
материали, електрическо и електронно оборудване. 
 
Телевизия Блумбърг 
 
√ Има реален шанс за отпадане на визовия режим с Канада 
 
Мисля, че има реален шанс Канада да постави реални времеви критерии за отпадане на визовия режим и да се пътува 
безвизово за Канада. Това каза Алекс Нестор, вицепрезидент на Канадско-българската бизнес мрежа и вице-президент на 
Американската търговска камара в предаването "Клуб Инвестор" на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Ивайло Лаков. 
По думите на специалиста преговорите за подписване на споразумението за свободна търговия между ЕС и Канада са във 
финална фаза. "Те продължават и предстои среща през есента, октомври месец. След това се очаква всички държави 
членки на ЕС да ратифицират споразумението преди то да влезе в сила". Специалистът обясни, че са се активизирали и 
преговорите между Канада, Румъния и България за отпадане на визовия режим.  
"Канада в момента прави оценка на критериите и оценка на ситуацията в България и Румъния. В Румъния вече е 
приключила дейността по оценката и се очаква през юли екипът да дойде в България. През септември се очаква да се 
произнесе каква е оценката и какъв ще бъде времевият период, в който могат да паднат визите за български граждани, 
които пътуват за Канада".  
Българската диаспора в Канада е между 80 и 100 000, като най-голяма е концентрацията на българи в Торонто и Монреал, 
каза Нестор. Търговският стокообмен между България и Канада за 2015 година е 90-100 млн. долара. За сравнение 
стокообменът на Италия и Канада е над 4 млрд. евро.  
"Канадският бизнес е много мързелив по отношение на инвестиции в други държави. 60% от стокообмена е със САЩ. 
Канадската икономика процъфтя след споразумението за свободна търговия със САЩ, въпреки че преди подписването му 
канадците чертаеха много апокалиптични картини". 
 
Епицентър 
 
√ Гърция – година след спасителния план 
 
Страната, която изглежда се носи по течението, за много от гражданите й настоящето е безрадостно, а бъдещето – печално, 
пише в анализ АФП. 
Година след като поведе и загуби играта за надмощие с кредиторите си, Гърция остава страна, която изглежда се носи по 
течението, а за много от гражданите й настоящето е безрадостно, а бъдещето – печално. През лятото на 2015г. гръцкият 
премиер с младежки вид Алексис Ципрас започна необичайна битка с могъщите Европейски съюз, Европейска централна 
банка (ЕЦБ) и Международен валутен фонд (МВФ). В рамките на 5 месеца Ципрас и харизматичният му финансов министър 
Янис Варуфакис докараха Гърция и Европа до ръба с искания кредиторите да олекотят реформите, заложени в рамките на 
два предишни спасителни плана от 2010 г. насам. След като ЕС, ЕЦБ и МВФ останаха на твърди позиции, финансовите 
потоци към Гърция намаляха и банковата криза доби застрашителни размери, а вместо да "затегне коланите" Ципрас 
шокира света, като обяви референдум за новия спасителен пакет, предложен от кредиторите. На 5 юли 62% от 
гласоподавателите в страната казаха "Оxi" (Не) на условията на Тройката. Въпреки наличието на такава народна подкрепа 
зад гърба му, Ципрас отстъпи: рискът Гърция да бъде изхвърлена от еврозоната беше прекалено висок. Вместо това той 
направи драматичен обратен завой – освободи се от Варуфакис, замени го с по-умерения Евклид Цакалотос и само 
седмица по-късно подписа третия спасителен пакет. Споразумението за получаване на 86 милиарда евро в следващите 
три години беше отрупано с условия като увеличение на данъци и пенсионни реформи, сметнати за толкова тежки от 
критиците, че в социалните медии започна да се говори за държавен преврат. Оттогава насам Гърция трябва да се справя 
едновременно с протестни демонстрации и последствията от миграционната криза през 2015 г., докато Ципрас се мъчи да 
защитава лявата си репутация. ЕС вече плати почти 30 милиарда евро, а започнаха и преговори за опростяване на част от 
гръцкия дълг, който се равнява на 182 процента от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната. 
"Гърция достигна важен крайпътен камък", заяви председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер миналия месец (след като 
европейските кредитори окончателно одобриха прегледа на гръцките реформи и освободиха важен финансов транш от 
спасителния пакет – б.р.). Клаус Реглинг, който ръководи Европейския механизъм за стабилност, спасителния фонд на ЕС, 
е по-малко жизнерадостен и се оплаква, че първият преглед на спасителния пакет е отнел 9 месеца, вместо очакваните 3. 
Други критици казват, че неяснотата е силен удар по доверието, особено в банковия сектор. Ципрас смята, че е верен на 
принципите си и отговаря смело на редица оттегляния и критики в партията му СИРИЗА, предизвикани от обратния му 
завой. Миналия месец той описа недоволството на гласоподавателите от мерките за бюджетни ограничения като 
"чистосърдечен акт срещу важните клечки от Брюксел, налагащи остеритет, но също и срещу властта, която се опита да 
задуши страната". Според политолога Георгес Сеферциас "подходът да изглежда сякаш преговаря много трудно, докато 
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позволява нещата да се проточват, е може би най-голямата му грешка до момента". Според прогнозите на ЕК тази година 
гръцката икономика ще се свие с 0,3%, което е продължение на непрекъснатото падение от 2009 г. насам, с изключение 
на 2014 г. "Правителството налага решения, диктувани от идеологията му", тъжно заяви Теодоре Форцакис от 
опозиционната "Нова демокрация". Форцакис критикува Ципрас заради предпочитането на данъчни увеличения пред 
бюджетните ограничения при преследването на целите за големина на бюджетния излишък, залегнали в спасителния 
план. Тези цели са 0,5% от БВП тази година, 1,75% през 2017 и 3,5% през 2018 г. Форцакис чувства "дълбоко раздразнение 
към европейските ни приятели, които се съгласиха на този фалшив план за възстановяване". Той си обяснява това съгласие 
с желанието да се отърват от гръцкия проблем преди собствените им избори, а в случая на Великобритания - преди 
"брекзит" референдума. Има хора като управителя на Централната банка Янис Стурнарас, които също смятат целта от 3,5% 
през 2018 г. за нереалистична. Ако не изпълни целите, правителството се ангажира с намаляване на пенсиите и социалните 
придобивки за държавни служители, както и с продължаване на противоречивите приватизации. Това са опасни ходове, 
които могат да предизвикат бързи избори и щафетата отново да бъде предадена на "Нова демокрация", смята Сеферциас. 
Консервативната партия в момента има 11,5% по-висока подкрепа от СИРИЗА, според социологическите проучвания. "Днес 
страната започва да се ядосва на Ципрас. Не е обаче особено въодушевена и от противниците му. Цари огромно униние, 
но няма готовност за бунт, защото липсва вяра в революцията", заяви политологът. Източник БГНЕС. 
 
Дневник 
 
√ Около 145 технологични лидери обявиха Тръмп за опасен за иновациите 
 
Представители на ръководствата на някои от най-големите технологични компании като Tumblr, Zynga, Instagram, 
Hyperloop One и много други се обединиха в обща позиция против Доналд Тръмп да бъде новият президент на САЩ. Общо 
около 145 лидери на технологични компании, предприемачи и инвеститори публикуваха отворено писмо, в което 
изразяват своите опасения за бъдещето на сектора, ако Тръмп стане президент на САЩ. 
"През последната година слушаме внимателно Доналд Тръмп и решихме: Тръмп би бил пагубен за иновациите. Неговата 
визия е против отворената размяна на идеи, свободното движение на хора и продуктивните взаимодействия с останалия 
свят, които са критични за нашата икономика и създават основата за иновации и растеж", пишат лидерите в писмото си. 
Те дават за пример, че 40% от компаниите във Fortune 500 са основани от имигранти. "Ние смятаме, че разнообразието в 
Америка е нашата сила... Междувременно Доналд Тръмп движи етнически и расови стереотипи, редовно обижда жените 
и е открито против имиграцията. Той е обещал стена, масови депортации и профилиране", пишат още технологичните 
лидери. 
Те изрично уточняват, че позицията, която изразяват е лична и не е обвързана с позицията на компанията, за която работят. 
"Ние сме против кандидатурата на Доналд Тръмп. Искаме кандидат, който приема идеалите, които изградиха 
технологичната индустрия на Америка: свобода на изразяването, отвореност към новодошлите, равенство на 
възможностите, публични инвестиции в проучвания и инфраструктура и уважение към закона. Ние приемаме 
оптимистична визия за по-отворена страна, където Американските иновации продължават да създават възможности, 
просперитет и лидерство", завършва писмото. 
Сред подписалите го е съоснователят на Apple Стив Возняк, предприемачът Винт Серф, както и изпълнителни директори 
или висши ръководители на компании като Yelp, Qualcomm, Twitter, Reddit, Facebook, Slack, Google, Wikipedia и др. 
 
Novini.bg 
 
√ Българите от Bee Smart Technologies стигнаха полуфинал на конкурса The Venture 
 
Изключително достойно се представиха родните предприемачи от Bee Smart Technologies на финала на конкурса The 
Venture, който се проведе в Ню Йорк. Българите, които търсят решение на глобалния проблем с изчезването на пчелите, 
бяха част от 27-те проекта, които стигнаха до финала на състезанието. 
След като преминаха успешно четвъртфиналите, придружени от едва 11 други проекта, техният създадел Сергей Петров 
защити уверено своята концепция пред журито, което оцени високо неговите усилия, но за съжаление Bee Smart не 
намериха място сред финалистите. 
В крайна сметка, съдиите решиха да разпределят остатъка от наградния фонд от 1 милион долара, възлизащ на 750 000 
долара, между пет проекта (останалата част бeше раздадена посредством онлайн гласуване). Социалният стартъп от 
Колумбия Conceptos Plásticos, фокусиран върху това, да трансформира пластмасовите отпадъци в строителни материали, 
беше награден с най-голяма част от сумата, получавайки 300 000 долара. Другите проекти, които получиха финансиране, 
са WeFarm от Великобритания (200 000 долара) – пионери в обмяната на ноу-хау между собственици на малки ферми, 
EyeControl от Израел (100 000 долара) – мобилно комуникационно устройство за пациенти, чиято болест не им позволява 
да осъществяват контакт, Wakami от Гватемала (100 000 долара) създават ръчноизработени модни аксесоари и Coolar от 
Германия (50 000 долара) – иновативна система за охлаждане, която позволява на лекарите, които работят в региони без 
електроснабдяване, да съхраняват животоспасяващи лекарства. 
Събитието беше кулминацията на втората година на The Venture, в която кандидатура за финансиране заявиха над 2500 
проекта. Финалните презентации се проведоха пред жива публика, която се състоеше от доста сериозни предприемачи, 
бизнес лидери и инфлуенсъри, сред които бе заел място и номинираният за златен глобус актьор Оскар Айзък, който 
участва във филма на Chivas Regal "Win the Right Way". Водещ на събитието беше Тревър Ноа от The Daily Show. Журито, 
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което се състоеше от Ева Лонгория, Сонал Шах, Джо Хъф и Александър Рикар, даваше оценка на всеки бизнес, като 
преценяваше потенциала му да създаде устойчива социална промяна. 
Ева Лонгория поздрави всеки един от победителите: "Бях наистина вдъхновена от финалистите – толкова съм благодарна, 
че има хора в света, които могат да създадат решения за сложни световни проблеми. Всички живеем в глобално общество 
и аз вярвам, че социалното предприемачество е единственият начин да се създаде позитивна промяна." 
Директорът на Pernod Ricard и член на журито Алексaндър Рикар каза: 
"Беше истинска привилегия да бъда част от журито и да наблюдавам петимата финалисти да се опитват да спечелят 
останалите 750 000 долара. Бизнеси като Conceptos Plásticos и WeFarm са страхотен пример за това, колко напредничаво, 
иновативно е социалното предприемачество и с колко страст работят тези хора. Chivas се гордее с това, че подкрепя 
бизнеси, които са на мисия да създадат позитивна промяна в света. Нямам търпение да видя въздействието на тези 
проекти в бъдеще." 
Chivas The Venture беше създаден през септември 2014 г. и 16-те финалисти от първата година на конкурса вече 
процъфтяват и са оказали позитивно влияние върху редица социални проблеми, както и върху проблеми на околната среда 
– на благотворното им въздействие се радват над 200 000 бенефициери в над 50 страни по цял свят. 
Chivas продължават отдадено да следват своята мисия да вдъхновяват и подкрепят поколение от предприемачи от цял 
свят. Всеки, който има идея, която може да промени света, е поканен да кандидатства за наградата от 1 милион долара в 
третото издание на The Venture, което започва от септември 2016г. Посетете www.theventure.com за повече информация. 
 
Капитал 
 
√ Европейските пазари без ясна посока 
 
Европейските акции започнаха седмицата без еднозначна посока, като печалбите на компаниите от технологичния сектор 
бяха компенсирани от загуби при минните дружества. В началото на търговията общоевропейските индекси FTSEurofirst 
300 и Stoxx Europe 600 напреднаха с 0.8% и достигнаха най-високите си нива от 24 юни – денят след референдума за 
излизане на Великобритания от Европейския съюз. Впоследствие обаче показателите се върнаха на първоначалните си 
нива. Основният германски индекс DAX също беше без промяна към 17.00 ч. българско време, френският CAC 40 спадна с 
0.3%, a британският FTSE 100 напредна с 0.4%. 
Технологични акции  
Акциите на британския производител на процесори за мобилни устройства ARM Holdings скочиха с 43%, след като беше 
обявено, че компанията ще бъде придобита от японския телекомуникационен конгломерат SoftBank Group срещу 24.3 
млрд. паунда. Това доведе до поскъпване на акциите и на конкуренти на ARM като Dialog Semiconductor и Ams. Секторният 
индекс на акциите на европейските технологични компании напредна с 3.9%, достигайки най-високите си нива от миналия 
август. "Увеличението на сливанията и придобиванията във Великобритания вследствие на отслабването на паунда след 
Brexit беше очаквано, но никой не очакваше това да стане толкова бързо и в такъв голям мащаб", коментира пред Reuters 
Дан Ридсдел, анализатор в Edison Investment Research. 
Спадът на цените на металите и другите суровини обаче доведе до понижение при акциите на минните компании. Акциите 
на компанията за услуги за петролната индустрия SBM Offshore поскъпнаха с 13%, след като постигна споразумение с 
властите в Бразилия относно екологични нарушения. Производителят на мрежово оборудване Ericsson изгуби 4.7% заради 
прогнози за свиване на пазара. 
Спекулациите, че централните банки ще прибегнат до нови стимули, за да парират последствията от Brexit, помогнаха на 
европейските пазари да нараснат през две от последните три седмици. FTSEurofirst 300 и Stoxx Europe 600 все още не са 
компенсирали загубите, натрупани след британския референдум. Благодарение на слабия паунд обаче лондонският 
индекс FTSE 100 завърши миналата седмица на нива с 5.2% над тези преди Brexit. Заради неуспешния опит за военен 
преврат в Турция акциите на борсата в Истанбул спаднаха със 7% в понеделник, а доходността по 10-годишните турски ДЦК 
се повиши с 60 базисни пункта. Турската лира обаче успя да възстанови голяма част от загубите, натрупани предишните 
сесии. 
Стимули за сделки  
"Фактът, че превратът в Турция се оказа неуспешен, помага на пазарите. Виждаме обявяване на все повече нови сделки, 
което трябва да продължи и в бъдеше, защото нулевите и негативните лихви водят до загуби за неизползваните пари. 
Освен това цената на финансиране е изключително ниска, счетоводните баланси са стабилни и се отварят редки 
възможности за растеж чрез придобивания", коментира Пиер Мютон, мениджър в швейцарската Notz, Stucki & Cie. 
Котировките на суровия петрол се понижиха въпреки новите прекъсвания на доставките от Либия. Фючърсите на сорта 
брент поевтиняха с 1.6% до 48.30 долара за барел, а цената на щатския лек суров петрол се понижи до 45.20 долара. 
Данните за повишаване на производството в глобален мащаб карат някои анализатори да очакват нов спад на петролния 
пазар през второто полугодие. 


