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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
Econ.bg 
 
√ Бизнесът поиска ЕК да спази сроковете за наредба за ВЕИ 
 
Работодателите се опасяват от нови пазарни трудности за енергоемките производства. 
Четирите национално представителни работодателски организации (НПРО) - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, изразиха очакване 
да бъдат спазени срокове за нотификация на Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от 
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Това поискаха те в писмо до Герт-Ян Купман, генерален директор на ГД 
"Конкуренция" към Европейската комисия. Сроковете бяха договорени на среща през април.  
В писмото си работодателите изказват силното си притеснение от развитието на ситуацията около решението на 
Великобритания да напусне Европейския съюз - Brexit, което може да доведе до нови пазарни трудности за 
енергоемките производства, а това е още една причина за ускоряване на нотификацията на наредбата.  
От бизнес организациите информират, че на 12 април т. г. са се срещнали с Купман, с организационното съдействие на 
зам.-министъра на енергетиката Николай Николов. По време на срещата представителят на ЕК съобщил, че 
горепосочената наредба може да получи нотификация до края на юни 2016 г., а срокът бе определен от Купман като 
"изпълним".  
Припомняме, че България е една от малкото държави в ЕС, която все още няма действащ механизъм за компенсиране на 
енергоемките производства от загубите, които търпят в следствие по-високите цени на енергията от ВЕИ. 
Насоките на ЕК за държавна помощ в областта на околната среда и енергетиката позволяват подкрепа на конкретни 
сектори на икономиката, които имат важно място в световния износ, но под натиска на енергийните цени стават 
неконкурентоспособни в рамките на световния пазар. Почти всички страни-членки на ЕС прилагат тази възможност, за да 
поддържат конкурентоспособността на определени свои сектори, които са с голям дял в износа. Това поставя 
българските производители в неконкурентна позиция спрямо субсидираната продукция в другите страни от ЕС. Ето защо, 
България не трябва да пропуска възможността да предостави допустимата от ЕК държавна помощ за подпомагане на 
най-засегнатите производства, с голям дял на електроенергията в себестойността на продукцията, смятат 
работодателите. 
 
Икономика 
 
√ Работодатели с писмо до ЕК за разходите за енергия от ВЕИ 
 
Те настояват комисията да разреши помощ за засегнатите производства. 
С писмо до Герт-Ян Купман – генерален директор на ГД "Конкуренция" към Европейската комисия, четирите национално 
представителни работодателски организации (НПРО) - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, изразиха очакване да бъдат спазени 
договорените на среща през април т.г. срокове за нотификация на Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с 
разходите за енергия от ВЕИ.  
В писмото си НПРО изказват силното си притеснение от развитието на ситуацията около Brexit, която може да доведе до 
нови пазарни трудности за енергоемките производства, а това е още една причина за ускоряване на нотификацията на 
наредбата. 
Информираме, че на 12 април т.г. НПРО се срещнаха с г-н Купман, с организационното съдействие на зам.-министъра на 
енергетиката Николай Николов. По време на срещата представителят на ЕК съобщи, че горепосочената наредба може да 
получи нотификация до края на м. юни 2016 г., а срокът бе определен от г-н Купман като "изпълним". 
България е една от малкото държави в ЕС, която все още няма действащ механизъм за компенсиране на енергоемките 
производства от загубите, които търпят в следствие по-високите цени на енергията от ВЕИ. Насоките на ЕК за държавна 
помощ в областта на околната среда и енергетиката позволяват подкрепа на конкретни сектори на икономиката, които 
имат важно място в световния износ, но под натиска на енергийните цени стават неконкурентоспособни в рамките на 
световния пазар.  
Почти всички страни-членки на ЕС прилагат тази възможност, за да поддържат конкурентоспособността на определени 
свои сектори, които са с голям дял в износа. Това поставя българските производители в неконкурентна позиция спрямо 
субсидираната продукция в другите страни от ЕС. Ето защо, България не трябва да пропуска възможността да предостави 

ТЕМИ ОТ МЕДИИТЕ 

28.06.2016 г. 



2 

 

 

допустимата от ЕК държавна помощ за подпомагане на най-засегнатите производства, с голям дял на електроенергията в 
себестойността на продукцията, завършва съобщението на четирите работодателски организации. 
 
Actualno.com 
 
√ Работодателите питат ЕК защо се бави да даде разрешение за защита на български производства 
 
Четирите най-големи работодателски организации в България (НПРО) - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, изпратиха специално 
писмо до Герт-Ян Купман, генерален директор на ГД "Конкуренция" към Европейската комисия на тема енергетика. 
Заради Brexit българските работодатели се опасяват, че ще има негативен ефект върху определени енергоемки 
производства - например добив на въглища, на руди, производство на плодови сокове и преработка на плодове и 
зеленчуци, производство на растителни и животински мазнини и т.н. НПРО припомня, че на 12 април тази година е 
имало среща с Купман с организационното съдействие на зам.-министъра на енергетиката Николай Николов. По време 
на срещата представителят на ЕК съобщи, че Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от 
ВЕИ може да получи "зелена светлина" (нотификация) от ЕК до края на месец юни. "България е една от малкото държави 
в ЕС, която все още няма действащ механизъм за компенсиране на енергоемките производства от загубите, които търпят 
в следствие по-високите цени на енергията от ВЕИ. Насоките на ЕК за държавна помощ в областта на околната среда и 
енергетиката позволяват подкрепа на конкретни сектори на икономиката, които имат важно място в световния износ, но 
под натиска на енергийните цени стават неконкурентоспособни в рамките на световния пазар. Почти всички страни-
членки на ЕС прилагат тази възможност, за да поддържат конкурентоспособността на определени свои сектори, които са 
с голям дял в износа. Това поставя българските производители в неконкурентна позиция спрямо субсидираната 
продукция в другите страни от ЕС", предупреждават работодателите 
 
Капитал 
 
√ Износители са притеснени за бизнеса си след Brexit 
 
1.15 млрд. лв. е стойността на експорта към Обединеното кралство през 2015 г.  
Излизането на Великобритания от Европейския съюз би донесло икономически негативи за България. Един от тях е 
свързан с износа към Обединеното кралство. Островът е седмият най-голям пазар за български стоки с обем от 1.15 
млрд. лв. през 2015 г. А обезценяването на паунда, евентуалното въвеждане на мита и увеличаването на бюрокрацията 
ще направят експорта към Великобритания по-труден. Дали ще има проблеми, ще зависи от договореностите, които ще 
бъдат постигнати между Лондон и Брюксел, но поне в краткосрочен план очакванията на бизнеса са Brexit да има 
негативен ефект. 
Важността на този пазар е свързана със структурата на продажбите (виж графиката). В голямата си част те са стоки с по-
висока добавена стойност, дело на преработващата промишленост. Разбивката показва, че най-много продават 
предприятията от мебелната промишленост, машиностроенето, фармацията и текстилната индустрия. 
Краткосрочни ефекти 
В рамките на два работни дни британската валута поевтиня с близо 9% спрямо еврото (българският лев е фиксиран към 
европейската валута). А поне засега прогнозите са паундът да остане на тези нива, т.е. британците остават с по-малко 
разполагаем ресурс, с който да купуват стоки и услуги. От друга страна, българските продукти ще станат по-скъпи. Което 
пък означава, че поръчките биха намалели, а тези, за които вече има сключени договори, вероятно ще бъдат 
предоговорени. Ако пък българските търговци са сключвали контрактите си в паунди, тогава те вече са загубили близо 
10% от парите, а това в някои сектори означава цялата печалба. 
Сектор, който би загубил най-много, е текстилният. Той е в челните места като стойност на износа (виж графиката), но се 
оказва, че маржът на печалбата при него е много нисък. Това означава, че всяка промяна в курса паунд/евро се отразява 
върху него. Според Радина Банкова, председател на Българската асоциация на производителите на облекло и текстил 
(БАПИОТ), секторът не е добре разработен, въпреки че стойността на износа при него е най-голяма. "Поискахме от 
Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия да финансира национален щанд на изложението за 
облекла Pure London и плановете бяха това да се случи догодина, но дали ще стане - не е ясно. В момента 
въпросителните са повече от отговорите", казва Банкова. 
Дългосрочни проблеми 
В по-дългосрочен план проблеми могат да се появят по линия на вносните мита, ако бъдат въведени такива, тъй като все 
още не е ясно какви договорености ще се постигнат между ЕС и Великобритания. Васил Велев, изпълнителен директор 
на "Стара планина холд" АД, казва, че предприятията под шапката на холдинга изнасят за Великобритания чорапи и 
хидравлични помпи. Със сигурност обаче, ако се въведат мита, цените на българските стоки ще скочат, а това в 
съчетание със слабия паунд ще означава загуба на пазари. Не бива да се пропуска и фактът, че времето за сключване 
на сделки ще се увеличи заради необходимостта да се попълват митнически документи, каквито се изискват при 
износ за трети страни. Васил Велев, изпълнителен директор на "Стара планина холд": 
Всичко зависи от договореностите между ЕС и Лондон 
Проблемите пред износители зависят от това какво ще се договори Великобритания с държавите от Европейския 
съюз. Ако тя бъде включена в единното икономическо пространство, тогава нещата няма да се променят много. В 
краткосрочен план е по-важно какво се случва с паунда. Наблюдаваме срив от над 10% за два дни. Подобен срив е 
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проблем за текстилната индустрия, където рентабилността е под 10%. Ако компаниите са се договорили да им плащат 
в паунди, тогава износът става непечеливш и може да спре. Ако е в евро, тогава британските вносители вероятно ще 
искат да предоговорят цените, защото ще им стане скъпо. При всички положения обаче българските производители 
ще претърпят загуби. 
Средносрочно ще има несигурност, тъй като има много неясноти - дали страната излиза от ЕС. Ако подаде молба за 
напускане, не е ясно какви условия ще се договорят и колко време ще отнеме. 
"Стара планина холд" изнася за Великобритания основно чорапи и хидравлични мотори. И едното, и другото е 
договорено в евро. Засега не търпим загуби, но предстоят разговори за преразглеждане на договорите. Ако този курс 
се задържи така в продължение на няколко седмици, ще затрудни износа ни. От краткотрайните флуктуации на 
паунда печелят само спекулантите. Маргарита Фердинандова, мениджър производство в мебелната компания 
"Дабора": 
Не можем да планираме 
Изработваме легла и гардероби за Англия. В годините относителният им дял спрямо целия ни износ е различен – през 
миналата година е бил около 40-50%, през 2014 г. – около 60-70%. Поръчките не са регулярни, а епизодични – примерно 
4 месеца работим за английски клиенти, а след като си напълнят складовете, имаме два месеца затишие. Като цяло 
нямаме дългосрочна перспектива за работа с английските ни партньори и това не ни дава възможност да планираме. А 
планирането е важно, защото изисква не само наличие на квалифициран персонал, а и специална дървесина. Мебелите 
за Англия трябва да са от дъбова дървесина, която има по-дълъг период на съхнене. 
Още нищо не е ясно за това какво ще се случи, след като британците гласуваха за излизане от ЕС. Най-голямото ни 
притеснение е дали ще въведат мита. Ако това стане, цените на нашите мебели в Англия ще се вдигнат, но дали 
партньорите ни ще приемат това, не се знае. Като цяло не съм оптимист за производството на мебели от България за 
Англия. Английският пазар е консервативен, моделите са специфични, изискват планиране поне година напред и всички 
тези неясноти около последствията от избора на Великобритания ще рефлектират много лошо върху производителите в 
бранша. Димитър Николов, собственик на фирма за облекла "Димар": 
Притеснява ни евентуалното въвеждане на мита 
Англия и Франция са основните ни пазари, като съотношението е 50:50. Работим за английския пазар още преди 
приемането на България в ЕС, като произвеждаме основно мъжки ризи. Засега основното ни опасение е дали ще се 
въведат мита и свързаната с това митническа обработка на документи. Правили сме го, преди България да стане член на 
ЕС – това е затормозяващо и свързано с разходи. Напълно е възможно въпреки увеличените ни разходи партньорите ни 
да поискат да запазим сегашните цени, което не е най-доброто за нас. 
 
  

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
24 Часа 
 
√ НСИ: Подобрява се бизнес климатът в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите 
 
През юни 2016 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 0.9 пункта спрямо май в резултат на подобрения 
бизнес климат в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите, съобщиха от НСИ. 
Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" нараства с 0.8 пункта в сравнение с предходния месец, което се 
дължи на оптимистичните оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. 
Мненията им относно настоящата производствена активност обаче са по-резервирани, докато в очакванията им за 
дейността през следващите три месеца се наблюдава подобрение. Несигурната икономическа среда остава основният 
проблем за развитието на бизнеса, посочен от 49.7% от предприятията. По отношение на продажните цени в 
промишлеността мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца. Строителство. 
През юни съставният показател "бизнес климат в строителството" се понижава с 1.8 пункта в резултат на по-
резервираните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест 
месеца. 
По тяхно мнение настоящата строителна активност е леко намалена в сравнение с предходния месец, като и прогнозите 
им за дейността през следващите три месеца са по-неблагоприятни. Основните фактори, затрудняващи предприятията, 
продължават да са несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша. Относно продажните цени в 
строителството преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца. 
Търговия на дребно. Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" се покачва с 0.9 пункта спрямо май, 
което се дължи на подобрените оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията. 
Относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца очакванията им обаче са по-
резервирани. 
Конкуренцията в бранша, несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене остават основните пречки за 
развитието на дейността на предприятията. По отношение на продажните цени търговците предвиждат запазване на 
тяхното равнище през следващите три месеца. Услуги . През юни съставният показател "бизнес климат в сектора на 
услугите" нараства с 3.9 пункта главно поради по-оптимистичните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на 
предприятията през следващите шест месеца. 
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Мненията им по отношение на търсенето на услуги през следващите три месеца също остават благоприятни макар и по-
резервирани в сравнение с предходния месец. Основните фактори, затрудняващи развитието на бизнеса в сектора, 
продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша. Същевременно през 
последния месец анкетата регистрира засилване на отрицателното въздействие на фактора "слабости в икономическото 
законодателство". Относно продажните цени очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през 
следващите три месеца. 
 
Вевести.бг 
 
√ Цветанов: Трябва да спрем излизането на висшисти без реализация 
 
София се утвърди не само като национален, но и като регионален университетски и научен център, каза Йорданка 
Фандъкова. 
Трябва да прекратим практиката за излизане на висшисти, които след това нямат своята професионална реализация. 
Това каза председателят на ПГ на ГЕРБ и заместник-председател на партията Цветан Цветанов по време на откриването 
на кръгла маса "Висшето образование и науката в България – качество и перспектива, организирано от Сдружение 
"Граждани за европейско развитие на България". 
"Първо искам да благодаря, затова че днешната среща се проведе в българския парламент, защото когато говорим за 
образование и наука, за връзката бизнес – образование – местна власт винаги всичко опира до това какво е 
законодателството и дали може то да бъде подобрявано и да бъде в услуга на всички, които участват активно в този 
процес", заяви той. По думите му, е важно, че представителите от ПГ на ГЕРБ, участвайки в Комисията за образование 
винаги са изключително активни и се стараят да има реален диалог.  
"Това, което е изключително ценно е че винаги трябва да се прави тази връзка, която е необходима за развитието и 
просперитета на всяка една държава, а няма как да бъде развита една държава, ако я няма връзката с образованието, 
науката и бизнеса. В тази връзка смятам, че образованието и науката са приоритет и основен инструмент за постигане на 
конкурентоспособност в българската икономика", заяви той и отбеляза, че с глобализацията и бързия трансфер на данни 
ни поставя пред ново предизвикателство. "Това е какви са възможностите, за които можем ние днес да направим 
съответните законодателни промени" ,каза Цветанов и посочи, че това няма как да бъде решено, ако няма съответната 
стратегия.  
Цветан Цветанов подчерта, че 43-ото НС е приело точно стратегията, която е свързана със сферата на образованието. 
"Знаете, че преди 4 месеца приехме и помените в Закона за висшето образование", каза Цветанов. Той посочи, че за него 
е важно присъствието на днешната дискусия на столичния кмет Йорданка Фандъкова. Председателят на ПГ на ГЕРБ 
отбеляза и присъствието на представители на работодателските организации. "Няма как да говорим за образование, за 
качествено образование и да не говорим за това как могат да бъдат използвани тези знания в икономиката на страната", 
посочи той. Според него е важно да има диференциране на финансирането на образованието според резултатите и ако 
се наложи прекратяване на приема на студенти. По думите му, е необходимо да се прекрати практиката за излизане на 
висшисти, които след това нямат своята професионална реализация.  
Цветанов посочи, че трябва да се отговори на предизвикателствата и очакванията в дадени сфери и области, които могат 
да бъдат развити допълнително на база знанията и уменията, които могат да бъдат направени в съответните ВУЗ-ове. Той 
поздрави всички, които са отделели от ценното си време да присъстват на тази кръгла маса. "Убеден съм, че след всички 
тези дебати ще може всичко това да бъде взето в предвид и съм убеден, че ще може да получите обратната връзка за 
това какво е предприел законодателят", заяви той.  
София се утвърди не само като национален, но и като регионален университетски и научен център. Това каза кметът на 
София и председател на Сдружение "Граждани за европейско развитие на България" и заместник-председател на ПП 
ГЕРБ Йорданка Фандъкова, която също присъства на кръглата маса. По думите й, това е изключителна възможност. 
"Ясно е и всички ние вярвам сме убедени, че силата и успехът на нашата страна на в ръцете на образованието, на 
професионалистите, на хората ,които приемат предизвикателството да развиват науката, които са предприемчиви и 
които са отворени за иновациите. "През последните години ние започнахме да работим много активно с университетите 
и БАН. Отворихме нашата институция за науката и иновациите. Разработихме и първата иновативна стратегия за 
България", каза тя и обясни, че към научния съвет към Столична община са привлекли представители на университети.  
Фандъкова благодари на участниците за присъствието и на Фондация "Хайнс Зайдел", която тя посочи, че помага да се 
развива не просто капацитета на сдружението, но и да се формират политики в различните сфери. Според нея на 
дискусията "Висшето образование и науката в България – качество и перспектива" със сигурност ще бъде сериозна. Тя 
отбеляза, че в науката текат много дискусии по отношение на средното образование. 
 
Капитал 
 
√ Обърнете внимание на образованието, за да привличате инвестиции 
 
Симона Иамарино е професор по икономическа география в London School of Economics and Political Science (LSE). Тя е 
лектор в бизнес университета от 2009 г. Преди това е чела лекции в други два университета във Великобритания - Science 
and Technology Policy Research и University of Sussex. Проучванията й са основно в областта на регионалното 
разпределение на инвестициите, иновациите и индустриалните клъстери. Проф. Иамарино бе гост лектор по време на 
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организираната от "Конфиндустрия България" - сдружение на италианското предприемачество в България, конференция 
на тема "Привличане на инвестиции: размисли и стратегии за България в растеж". За икономика като българската 
вложенията в производство са стратегически важни за натрупване на технически способности.  
Как се промени инвестиционното поведение на глобалните инвеститори преди и след кризата? 
Всеки вид криза движи по свой уникален начин нивото на инвестициите под или над средното. Европа претърпя 
драматичен срив на атрактивността, което е разбираемо на фона на финансово-икономическата криза и проблемите с 
еврото. Сега, гледайки последните данни, се вижда възстановяване, макар че ефекта от кризата все още го има. Трябва 
да се вземе предвид голямата и засилваща се конкуренция от страна на другите региони по света, които стават все по-
привлекателни за инвеститорите. Европа, както и България, трябва да преосмисли своята стратегия, трябва да прецени 
къде са й силните страни и да подкрепя експортните си компании. 
Това значи ли, че Европа е станала по-малко конкурентна? 
Ако кажем, че Европа губи от конкурентоспособността си, това няма да е изцяло вярно. Бих казала, че тя губи в някои 
области, но печели при други. Неконкурентоспособността на Европа от доста време е свързана с цената на труда. Също 
така има твърде много регулации, докато в други региони по света не е така. Там нещата се случват по-лесно. Когато 
става въпрос за иновации (R&D), особено в сферата на информационните и комуникационните технологии (ICT), Старият 
континент наистина изостава спрямо САЩ. Но Европа е силна в много други индустрии – химическата, фармацията, 
механиката, съхраняването на енергия, бялата техника. Най-важното е да се определи къде е силната страна на дадена 
държава. Европа като цяло има големи традиции в туризма, изкуството, образованието, модата, културата. Всички тези 
предимства трябва да се използват максимално. 
Ако говорим само за нашия регион, преди кризата се привличаха инвестиции, защото той беше обещаващ – 
държавите или тъкмо бяха приети в ЕС, или предстоеше да бъдат приети. Цената на труда беше още по-ниска. Но 
виждаме, че България и някои други държави вече губят привлекателност. Защо и какво може да се направи, за да се 
обърне тенденцията? 
България все още може да бъде атрактивна. Трябва да сте много внимателни как презентирате страната си. Необходимо 
е да се направи задълбочен анализ и да се разграничат секторите с ниска и с висока добавена стойност. И да се 
концентрирате върху развитието на вторите. На второ място, цената на труда в България наистина е ниска, но имате 
проблем с човешкия капитал. А квалифицираните хора са търсени от чуждите инвеститори. Затова трябва да се обърне 
внимание на образованието на всички нива и хората да се квалифицират. На вас не са ви нужни доктори и магистри. 
Трябват ви хора с технически умения. С много добри и много специфични умения. Получаването на диплома и 
разчитането само на нея вече е минало. След това трябват допълнителни обучения, преквалификации и учене през целия 
живот. 
Кои са новите приоритети на инвеститорите в момента и доколко кризата промени техните приоритети? 
Инвеститорите търсят различни комбинации от атрактивни фактори. Търсят се държави с работещи институции, но и с 
квалифицирани кадри. Разбира се, и цената на труда е от значение. Може да видите как се случват нещата във 
Великобритания. Там университетите си сътрудничат с бизнеса. Създават се развойни центрове в учебните заведения и 
се създават иновативни продукти. Публичните инвестиции в R&D също са много важни. От значение за инвеститорите е и 
бюрокрацията. Ако им се налага да попълват безброй документи, да получават много разрешителни за производство с 
10 души, тогава просто ще се откажат и ще отидат на друго място. 
Какъв ще е ефектът от излизане на Великобритания от ЕС (въпросът е зададен преди референдума - бел. ред.)? 
Това не е само икономически въпрос, а и на исторически процеси. Само допреди 70 години този континент беше на 
крачка от унищожението. Сега е символ на единството. Все повече държави отварят границите си, а други искат да се 
присъединят – Босна и Херцеговина, Сърбия, Македония, Албания, Косово, както и Турция. Европа е ключов регион, но 
само ако е обединена. Нито една отделна държавата не може да е достатъчно атрактивна. Защото имаме вътрешен 
пазар от 510 млн. души, което е два пъти повече от САЩ. Но ако излизането на Великобритания от ЕС наистина стане 
факт, това ще е катастрофа. Има огромен брой чужди студенти в университетите на Острова. Има над 20 млн. европейци, 
които пребивават в страната, но не са местни граждани. И ако Великобритания бъде изключена, студентите ще трябва да 
се преместят. А образованието е огромна индустрия там, освен това създава много стойност за икономиката чрез 
предоставянето на познание. 
Каква е ролята на Китай на инвестиционната карта? 
Китай е значим инвеститор със сигурност. Но не съм сигурна, че може да замени европейските инвестиции. Китай има 
огромни вътрешни проблеми. Страната не расте с достатъчни темпове, започва да изпитва проблеми с 
конкурентоспособността заради нарастващите заплати, а вътрешните диспропорции стават все по-голям проблем. Не се 
инвестира в иновации и те не могат да бъдат добър инвеститор. Статистиката показва, че 35% от глобалните инвестиции 
идват от развиващите се икономики, но тук влиза и Южна Африка, която е държава с големи традиции при 
международните търговски отношения. Разбира се, Китай винаги ще бъде важен фактор на инвестиционната карта. Но да 
замести напълно Европа – няма да се случи. Освен това числата показват, че инвестициите, които преди години САЩ и 
Европа са направили в азиатската държава, започват да се връщат. 
Можем ли да кажем, че има по-важни и не толкова важни инвестиции за икономиката? 
Бих казала, че за икономика като българската инвестициите в производство са стратегически важни за натрупване на 
технически способности. Но са много важни и услугите с добавена стойност. Така например България може да привлича 
инвестиции в области като туризъм, култура, история, археология, изкуство. Вашата държава има големи възможности в 
сектор туризъм. Може да не се строят огромни хотели, но да се концентрират инвестиции в конкретни категории туристи, 
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които биха дошли в бутикови хотели заради природата. Можете да развивате биоземеделие и да търгувате с храни, 
които са типични за вашия регион. Всичко е въпрос на стратегия. 
На база числата и това, което сте видели по време на престоя си тук, смятате ли, че България може да започне да 
привлича повече чужди инвестиции? 
Наистина вярвам в това, но трябва много работа. И тя трябва да е насочена към развитие на силните за България сфери и, 
разбира се, да ги популяризирате. Докато бях тук, посетих историческия и археологическия музей. Имате уникални неща, 
но за съжаление никой не знае за тях. Трябва да работите в тази посока. 
 
Информационна агенция "Фокус" 
 
√ Варна: Туризъм и икономика са най-желаните специалности сред учениците, избрали професионално обучение след 
седми клас 
 
Варна. Туризъм и икономика са най-желаните специалности сред учениците във Варна, избрали професионално 
обучение след седми клас. Това заяви за Радио "Фокус" – Варна Венцеслава Генова, началник на Регионалния 
инспекторат по образование във Варна. Сред желаните специалности са още компютри, компютърни мрежи, 
автомобилна и микропроцесорна техника. "При учениците на Варна имаме едно ясно самоопределяне какво точно искат 
да изучават", отбеляза Венцеслава Генова. Тя уточни, че Професионалната гимназия по туризъм не закрива паралелки от 
държавния план – прием. "Всички паралелки, които се предлагат от Професионалната гимназия по туризъм с 
направление туризъм са желани от учениците. И това е съвсем нормално, вписва се в общия икономически облик на 
областта. Туризмът е отрасъл, който се развива във Варна", каза още Венцеслава Генова. Във Варненска търговска 
гимназия с висок бал е паралелката "Икономическа информатика" с изучаване на английски език - 32.680, както и 
"Митническа и данъчна администрация" с изучаване на немски език – 31.358. В Професионалната гимназия по 
електротехника паралелката "Системно програмиране" с изучаване на английски език е с максимален бал 31.428, каза 
още Венцеслава Генова. 31.287 е максималният бал за паралелката "Микропроцесорна техника" с изучаване на 
английски език в Професионалната техническа гимназия.  
Марияна ВАЛЕНТИНОВА 
 
Радио Варна 
 
√ Ръстът на чуждестранните инвестиции за първите шест месеца на годината е 3% 
 
Чуждестранните инвестиции в страната за първите шест месеца на годината се увеличават с 3 %, съобщи във Варна зам.-
министърът на икономиката Даниела Везиева, която присъства на откриването на приемна на Комисията за защита на 
потребителите в курорта "Златни пясъци". Тя допълни, че към момента има много заявени желания за инвестиции. През 
тази седмица ще бъдат сертифицирани още три проекта, обясни Везиева.  
По думите й има около 22 предложения и искания от страна на инвеститори, така че интересът към България е много 
засилен през тази година. Според нея това се дължи на различни обективни фактори, единият от които е свързан с 
геополитическата ситуация в целия свят и все по-навлизащата кръгова икономика. Пример за подобна кръгова 
икономика е зоната "Тракия" в Пловдив, където около инвестиция за автомобилостроене се създаде съпътстваща такава 
с допълваща функция, обясни зам.министърът. Финансовата дисциплина се отчита изключително добре от страна на 
външните инвеститори, каза още тя. Основно чуждите инвеститори, които към момента са със запитвания, са от Франция, 
Германия, Холандия, Дания. 
 
Вестник Земя 
 
√ Еднодневните трудови договори с поредни промени 
 
На извънредна среща с браншовите организации, проведена в Министерство на земеделието и храните, министрите на 
земеделието Десислава Танева и на труда и социалната политика Зорница Русинова заедно с депутати от 
парламентарните комисии по земеделие и по социалната политика обсъдиха внесените в Народното събрание промени 
в Кодекса на труда, свързани с прилагането на еднодневните трудови договори. Договорите бяха въведени миналата 
година, но поради тежките процедури почти не проработиха, напротив – доведоха до протести от страна на фермерите. 
Целта на тази временна заетост е да се даде възможност на хора, които са социално слаби или са трайно безработни да 
повишат доходите си, без да губят правото си на социално подпомагане. Новото предложение в Кодекса на труда 
предвижда еднодневните трудови договори да могат да се сключват в рамките на 14 дневен срок след полагането на 
труда вместо в рамките на един ден, както беше досега. Към момента това трябва да се случи непосредствено преди 
започването на трудовия процес, което затруднява изключително много работата на полето. 
Браншът оцени предложението, като крачка напред към решаването на проблемите им. 
Обсъдени бяха възможносттите за опростяване на процедурата и сключването да се осъществява за по-малко от 8 часа 
дневно. Участниците в срещата са обединени около нуждата от заетост, която дава сигурност и на работниците и на 
работодателите и намалява рисковете за двете страни, но трябва да се създаде работещ модел за прилагането й. 
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Вестник „Борба” 
 
√ Предприемач осъди банка, опитала да му вземе 9 671 лв. повече от кредита 
 
ПРЕДПРИЕМАЧ ОТ В. ТЪРНОВО УСПЯ ДА ОСЪДИ БАНКА, КОЯТО ОПИТАЛА ДА МУ ВЗЕМЕ 9671 ЛВ. повече от договорения и 
платен кредит. Юлиян С. поискал инвестиционен заем за финансиране на малък и среден бизнес преди 8 години. Мъжът 
искал да инвестира в реконструкция на снекбар и магазин. Макар и трудно, той успял да получи парите от клон на банка 
в старата столица. 
Сключил договор за банков кредит по програмата за микрокредитиране. Към датата на сключване на договора лихвата 
била в размер на 6,1407% годишно, като банката събира и комисиона за управление на кредита в размер на 1% от 
разрешения кредит в деня на сключване на договора и по 1% в началото на всяка година от срока на кредита, считано от 
датата на подписването на договора. 
Срокът на погасяване на кредита бил 26 юни 2015 г., когато Юлиян платил всичко по погасителния план. След това обаче 
бил, меко казано, сюрпризиран от въпросната банка, че дължи още 9671 лева, която сума следвало да заплати на равни 
месечни вноски от 923 лв. от 26 юли 2015 г. до 26 април 2016 г. Предприемачът обаче категорично отказал, защото 
неговите юристи прочели отново и внимателно договора и погасителния план и завели дело във Великотърновския 
районен съд срещу банковата институция. Магистратите са установили, че банката неправомерно и самоволно е 
поискала въпросната тлъста сума от предприемача, и са отхвърлили допълнителното плащане като незаконосъобразно. 
Решението обаче не е окончателно и подлежи на обжалване. 
Н. ГЕОРГИЕВА 
 
Инвестор.БГ 
 
√ Банки вече чертаят преместването на операции извън Великобритания 
  
Правото на свободно осъществяване на дейност в ЕС може да се превърне в нужда от сдобиване с лиценз. 
Някои банки вече започнаха да предприемат действия по преместване на операциите извън Великобритания, но голяма 
част от техните служители ще трябва да почакат няколко месеца, за да разберат колко хиляди от тях ще бъдат помолени 
да отидат в други горещи финансови точки като Франкфурт, Париж и Дъблин, пише Financial Times. 
Инвестиционни банки, които дариха значителни средства за кампанията по оставане на Острова в Европейския съюз (ЕС), 
реагираха незабавно на резултатите от референдума, като някои от най-големите институции в Лондон вече се обръщат 
към регулаторите, за да си набавят лицензи, и правят списъци с директорите, които ще се местят. 
Големите американски банки - JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup и Morgan Stanley — имат големи 
по обем операции, които осигуряват препитанието на десетки хиляди във Великобритания. В исторически план те 
основаха регулирания си бизнес във Великобритания и след това използваха своя европейски паспорт, за да 
осъществяват дейност в останалата част на 28-членния блок. 
Но адвокати предупреждават, че след Brexit те най-вероятно ще се нуждаят от нов правен дом. Ето защо те се готвят да 
преместят поне част от работата си в градове като Франкфурт, Париж и Дъблин. 
Британските банки преосмислят какво да правят с клиентите, които търгуват европейски ценни книжа, за разлика от 
британски, защото мнозина анализатори допускат, че клирингът на тези продукти ще се премести на континента. 
Преди вота от HSBC заявиха, че могат да преместят до 1000 души в Париж в случай на Brexit. Но тъй като банката вече 
има офис в Париж, може да отложи всяко решение за момента точно преди излизането на Великобритания да влезе в 
сила. 
Графика: FT 
Опасността за британския финансов сектор беше подчертана от гуверньора на Централната банка на Франция Франсоа 
Вилерой дьо Гало, който предупреди, че банките могат да изгубят "паспортното право" за опериране в ЕС, ако 
Великобритания напусне единния пазар. 
Великобритания може да поеме по пътя, по който тръгна Норвегия, която е член на Европейското икономическо 
пространство, но не и на ЕС. Но това има своите недостатъци – това ще накара Великобритания да въведе всички 
европейски правила, без да има думата в тяхното разписване. 
А Джонатън Хил, британецът, който подаде оставка през уикенда като еврокомисар по финансовите услуги, коментира 
пред FT, че не е сигурен, че евентуално споразумение би сработило. 
Ето защо американските банки вече се подготвят за непредвидените разходи, след като правата да продават финансови 
продукти и услуги от Великобритания на клиенти от ЕС могат да бъдат частично или изцяло премахнати. 
Според представители на банковите среди, цитирани от FT, регулаторните решения и одобрения ще отнемат време и ще 
трябва да се анализират всички последствия. Според правни съветници на банките, които искат да подадат заявления за 
лицензи едновременно, ще им отнеме приблизително 2-3 месеца. След това те ще трябва да чакат около шест месеца, за 
да получат разрешение за операции по инвестиционно банкиране или като посредник, или девет месеца, ако искат да 
осъществяват дейност по банкиране на дребно. 
Много от щатските банки тихомълком отваряха свои поделения извън Великобритания, което ще им позволи да 
трансферират активи по-бързо. Но много от тях нямат достатъчно пълни лицензи за операциите, които понастоящем 
извършват извън Лондон. 
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Главният изпълнителен директор на JPMorgan Джейми Даймън предупреди преди референдума, че до 4 хил. работни 
позиции могат да бъдат преместени извън Великобритания. Но ръководителят на инвестиционната банка Даниел Пинто, 
чието поделение дава работа на по-голямата част от всички 16 хил. работещи за JPMorgan във Великобритания, 
коментира пред FT, че американските групи се надяват да запазят голяма част от инвестиционните си банки на Острова 
непокътнати. Банката ще трябва да намери начини да се разпорежда с някои специфични продукти и услуги като 
например управление на лични средства и корпоративни депозити, но по думите му евентуални действия ще бъдат 
постепенни. 
"Няма да започнем да местим хора, докато нямаме яснота какво можем да правим от Великобритания, веднъж щом 
разговорите по излизането на страната от ЕС започват да придобиват форма", казва той. 
Ръководителят на японската Nomura International Джонатън Луис, който дава работа на 2 600 служители в Лондон, каза, 
че ще трябва "да почакаме и да видим" как ще се развият нещата, преди да се вземат каквито и да било големи решения 
относно локацията и операциите на банката. 
"Швейцария няма европейски паспорт, нито САЩ. Ето защо можем да допуснем, че и ние няма да имаме", заявява Луис. 
Първоначално Morgan Stanley предупреди, че хиляда позиции в Лондон могат да бъдат преместени в случай на Brexit, но 
в петък банката отхвърли твърденията, че вече е решила за 2 хил. души, които да бъдат изместени или във Франкфурт, 
или в Дълбин. 
Изглежда, че не само банките са склонни да преместят операции, но и фирми от други сектори. Резултати от проучване 
на бизнес групата Institute of Directors показват, че някои британски компании планират замразяване на наемането на 
персонал и обмислят преместването си извън Великобритания. 
Анкетното проучване, проведено сред 1 092 британски бизнес лидери, разкрива, че 24% от респондентите планират да 
не наемат персонал, а 5% от тях възнамеряват дори да съкратят хора. 64% от анкетираните смятат, че резултатът е 
негативен за бизнеса спрямо 23%, които мислят, че е положителен. 
22% от лидерите на компаниите, участвали в проучването, проведено в петък, ден след референдума, обмислят дали да 
преместят част от операциите извън Острова. Около ¾ от респондентите считат, че за политиците най-важният приоритет 
трябва да бъде защитата на британската икономика от смут на финансовите пазари. 
 
Industry Info 
 
√ 5 изложители от България са заявили участие в Еlectronica 2016 
  
5 български компании са се регистрирали до този момент за изложението electronica 2016, което ще се проведе от 8 до 
11 ноември т. г. в Мюнхен. Във водещия европейски форум за електронни компоненти, системи и приложения ще вземат 
участие АДД България, Окта Лайт България, Тремол СМД, APS (Advanced Printing Systems) и BGN Electronics. През тази 
година организаторите от Messe Muenchen очакват общо над 2700 изложители да представят своите продукти и решения 
в рекордните 13 палати. Заедно с изложението electronica ще се проведат и редица съпътстващи събития, включително 
конференцията IT2Industry (8-11 ноември). Компаниите ще имат възможности да участват и двустранни бизнес срещи с 
потенциални партньори от цял свят. Водещото българско издателство за техническа периодика TLL Media ще е 
представено на престижния щанд на международната техническа преса с новия брой на индустриалното списание за 
Югоизточна Европа South-East European Industrial Market (SEEIM).  
Източник: Messe Muenchen Област: Електроника. 
 
Mediapool 
 
√ Чехия ще има почетно консулство в Пловдив 
   
Правителството даде съгласието си Чехия да открие в Пловдив почетно консулство, което да се оглави от доц. Иван 
Соколов, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет във вторник. 
Мотивът за откриването на консулството е желанието на чешката страна за задълбочаване и развитие на двустранните 
отношения, включително на регионално равнище. Това се вписва и в концепцията на Прага за разширяване на 
дипломатическите й представителства и подсилване на консулската мрежа. 
Пловдив е избран като един от най-значимите културни и икономически центрове в България, който може да допринесе 
за засилване на бизнес връзките между двете страни и за активизиране на културния обмен. 
 
Инвестор.БГ 
 
√ Еврото остава под натиск спрямо долара 
   
Очакванията са да доларът да поскъпне спрямо йената до около 105.45 йени за долар 
ФУНДАМЕНТАЛЕН КОМЕНТАР – Николай Шуманов 
Британският паунд беше подложен на подновен натиск в понеделник и се насочи към 31-годишното дъно, достигнато в 
петък, разменяйки се за 1.3224 долара. Стерлингът не успя да възстанови част от загубите си, въпреки че финансовият 
министър на Великобритания Джордж Озбърн заяви в свое интервю вчера, че страната е силна и готова да посрещне 
своето бъдеще и обясни, че няма да има извънреден бюджет. 
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От своя страна еврото също продължи да се намира на червена територия спрямо долара, понижавайки се до 1.0970 
през вчерашния ден. Анализаторите намалиха прогнозата си за БВП на еврозоната с 0.5 процентни пункта до 1.25% през 
следващите две години. Икономистите също така намаляват и очакванията си за растежа на американската икономика 
през втората половина на 2016 година, съответно от 2.25% на 2%. Това спомогна доларът да запише спад срещу 
японската йена, като се търгуваше на ниво от 101.80 през вчерашния ден. Пазарните участници смятат, че вотът от 
референдума е отнел възможността за повишаване на лихвите от страна на Федералния резерв на САЩ (Фед) през юли. 
Анализаторите посочват от своя страна, че Английската централна банка ще намали основния лихвен процент с 25 
базисни пункта до 0.25% и ще улесни допълнително кредитирането, като и Японската централна банка може да намали 
също лихвата на срещата си през юли. 
Американските капиталовите пазари записаха втора сесия на загуби след резултата от референдума за членството на 
Великобритания в Европейския съюз (ЕС). Индексите на Wall Street отбелязаха най-сериозната си двудневна губеща 
серия от август 2015 г., като в края на сесията Dow Jones се понижи с 1.5%, а S&P 500 изтри 1.81% . Британският индекс 
FTSE 100 приключи търговската си сесия на ниво от 6006 пункта. На фона на разпродажбите през вчерашния ден, 
кредитния рейтинг на Великобритания бе понижен от Standard&Poor's (S&P) от ААА до АА с негативна перспектива. Най-
губещ във Великобритания бе финансовият сектор, като търговията с акции на двете британски банки Barclays и RBS бе 
прекратена временно сутринта, на фона на сериозните сривове на цените им на Лондонската фондовата борса. Акциите 
на Barclays поеха в първите минути на сесията надолу с 10.3%, а тези на RBS – с 15%, което активира автоматичното 
прекратяване на търговията при спад от над 8%. На фона на пораждащите се опасения за дългосрочни последици върху 
глобалната икономика, доходността върху британските държавни облигации спадна до рекордно ниско ниво от 0.963%. 
Вниманието на пазарните участници ще бъде привлечено тази седмица от провеждащата се конференцията на 
Европейската централна банка (ЕЦБ) в Португалия. Във вторник ще бъдат публикувани финалните данни за ръста на 
американската икономика в САЩ през първото тримесечие. 
ТЕХНИЧЕСКИ КОМЕНТАР – Стефан Продев 
USD/CAD 
Валутната двойка се изкачи до нива от порядъка на 1.3100/1.3120, като тества низходящата тренд линия. В момента един 
американски долар се разменя за 1.2993 канадски долара. Поскъпването на зелената валута се дължи главно на 
референдума и прехвърлилите се капитали от Острова. За момента доларът успява да поскъпне само срещу паунда и 
еврото, докато срещу останалите основни валути се представя колебливо. От техническа гледна точка, низходящият 
тренд се запазва след тест на нивото на Фибоначи при 23.6% и низходящата трендлиния. Очакваната посока е 
низходяща, а нивото за тест е около 1.2650/1.2660. 
USD/JPY 
Японската валута поскъпна до 98.90 за долар, като в зоната от 98.90 до 102.00 се оказа доста силна подкрепа за двойката, 
което я върна и я задържа на текущите нива от 101.80/102.00 йени за долар. Очакванията са да станем свидетели на 
поскъпване при двойката до цени около 105.45, след което да тества зоната на съпротива при 107.68. 
USOIL 
След като петролът тества съпротивата при 50.50 долара за барел, станахме свидетели на пропадане в цената, което се 
дължеше на решението на Великобритания да напусне ЕС. Това събитие вероятно ще окаже временен натиск върху 
суровината и тя ще продължи да поевтинява. По-скъпият щатски долар също е причина за поевтиняването през 
последните дни. Дългосрочният тренд за петрола остава възходящ, като първите нива на подкрепа ще бъдат около 43.00 
долара, а при по-стръмно понижение до около 40.00 долара, ще имаме подходящ момент за вход в дълги позиции. 


