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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
Телевизия Блумбърг 
 
√ Brexit ще навреди на висококачествения български износ 
 
Добрин Иванов, изп. дир. на АИКБ и Христо Йовчевски, управител на "Рико Стил" 
Износът на България за Великобритания е основно от продукти с висока добавена стойност. Това заяви в "Бизнес старт" 
по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Йоанна Николова изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ) Добрин Иванов, който, заедно с управителя на троянската мебелна фирма "Рико Стил" ООД 
Христо Йовчевски, говори за ефектите на Brexit върху българския експорт за Обединеното кралство. Този износ е 
предимно от завършени продукти като мебели, облекла и машини за производство, а не суровини, допълни Иванов.  
Великобритания е един от основните пазари за българските мебели, каза Йовчевски, като добави, че се очакват отложени 
поръчки, заради комбинацията от волатилността на паунда и нежеланието на местните купувачи да търгуват в други валути 
като евро или долари. 
Прогнозите са, че ще бъдат въведени търговски мита във Великобритания, както и че икономиката на Кралството ще 
влезе в рецесия във втората половина на 2016 и ще остане така поне до края на другата година, каза Иванов, като 
добави, че това е жалко на фона на факта, че износът към Обединеното кралство е нараснал със 150% от 2009 насам.  
Повече информация и цялото видео вижте ТУК. 
 
Сега 
 
√ Бизнесът настоява ЕК да побърза с подпомагането за скъпия ток 
 
Брюксел ще приключи разглеждането на наредбата до 20 юли, увериха от енергийното министерство. 
Европейската комисия (ЕК) трябва да побърза и да одобри възможно най-скоро наредбата за компенсирането на 
разходите за скъпия ток на големите фирми. В отворено писмо четири работодателски организации - БСК, АИКБ, БТПП и 
КРИБ, изразиха вчера тревогата си от възможно забавяне на процедурата след референдума във Великобритания. 
Бизнесът изтъква, че това може да доведе до пазарни трудности за големите индустрии, които харчат най-много ток. 
Наредбата предвижда държавата да поеме част от таксата "задължение към обществото", която плащат големите 
производства, цехове и комбинати. Тя се дължи от всички фирми на свободния пазар, а приходите от нея отиват в НЕК за 
покриването на скъпия ток от ВЕИ централите, когенерациите и еленергията от американските тецове в "Марица-изток". 
Облекчението трябваше да влезе в сила от миналия август, като първоначално се предвиждаше държавата да подпомогне 
единствено най-едрия бизнес. Впоследствие бе решено подкрепа да има и за по-малките фирми, които купуват ток на 
пазарни цени. 
България е една от малкото държави в ЕС, която все още няма действащ механизъм за компенсиране на енергоемките 
производства за загубите, които търпят заради по-високите цени на енергията от ВЕИ, изтъкват работодателите. Те са 
категорични, че почти всички страни - членки на ЕК, подкрепят фирми от определени сектори с голям дял в износа. Това 
поставя българските производители в неконкурентна позиция спрямо субсидираната продукция в другите страни от ЕС, 
заявяват бизнес организациите. 
Те припомнят срещата си с генерален директор на ГД "Конкуренция" към ЕК Герт-Ян Купман преди два месеца. На срещата 
Купман заявил, че наредбата може да получи нотификация до края на юни и определил срока като "изпълним". "Имаме 
уверение от ЕК, че този процес ще се финализира до 20 юли", обясниха вчера от ведомството на Теменужка Петкова в 
отговор на въпрос на в. "Сега". 
ВАРИАНТИ 
Един от вариантите в очакваната наредба предвижда заводите, които харчат над 30 гигаватчаса ток на година (30 милиона 
киловатчаса) да плащат с 85% по-малко от цената на зелената компонента, която е част от таксата "задължение към 
обществото". Отстъпка, но значително по-скромна ще има и за по-малките фирми на свободния пазар. 
 
 
 
 
 
Новини дир.бг 

http://www.bloombergtv.bg/biznes-start/2016-06-29/brexit-shte-navredi-na-visokokachestveniya-balgarski-iznos
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√ Бизнесът настоява ЕК да побърза с подпомагането за скъпия ток 
 
Европейската комисия (ЕК) трябва да побърза и да одобри възможно най-скоро наредбата за компенсирането на 
разходите за скъпия ток на големите фирми. В отворено писмо четири работодателски организации - БСК, АИКБ, БТПП и 
КРИБ, изразиха вчера тревогата си от възможно забавяне ... 
 
Монитор 
 
√ Бизнесът пита ЕК за отстъпката за зеления ток 
 
Четирите национално представени работодателски организации питат ЕК дали ще могат да ползват отстъпката за зеления 
ток от 1-ви юли. АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ са изпратили писмо до Герт-Ян Купман – генерален директор на ГД "Конкуренция" 
към Европейската комисия, в което са изразили 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, съобщиха от 
организациите. И добавиха, че на 12 април са имали среща с шефа на ГД "Конкуренция". На нея той е съобщил, че 
наредбата може да получи одобрението на ЕК до края на юни. 
В писмото си работодателските организации са изказали още силното си притеснение от развитието на ситуацията около 
Brexit, която може да доведе до нови пазарни трудности за енергоемките производства. Това е още една причина за 
ускоряване на нотификацията на наредбата, посочват те. Наредбата беше изготвена миналото лято по това време под 
натиска на протести на работодателите срещу вдигането на добавката за скъпия ток. 
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. 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, коментираха от бизнес организациите. 
КЕВР вече е заложила за ценовото си решение от 1 юли, че фирмите с енерго интензивност от 5 до 10% ще плащат 26,60 
лв. на мегаватчас (без ДДС) добавка "задължения към обществото", вместо 35,83 лв., колкото е добавката за всички 
граждани и фирми без отстъпка. Предприятията с от 10 до 20% интензивност на електрическа енергия ще плащат добавка 
от 21,98 лв. на мегаватчас, а тези с над 20% - по 16,21 лв. на мвтч. 
 
3е news 
 
√ Работодателите са притеснени от забавянето на нотификацията на наредбата за намаляване на тежестта от ВЕИ 
 
Работодателските организации са притеснени от забавянето от Еврокомисията на нотификацията Наредбата за намаляване 
на тежестта, свързани с разходите за "зелена" енергия. Припомняме, че прилагането на нормативния документ е от 
значение за цените на електроенергията, предвид влизането в сила на новия ценови период от 1 юли. 
Четирите национално представителни работодателски организации (НПРО) - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, изразяват в писмо 
до генералният директор на ГД "Конкуренция" към Европейската комисия Герт-Ян Купман очакването си 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. Това се казва в съобщение на работодателските организации до медиите. 
В писмото си работодателите 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. 
Работодателите уточняват, че на 12 април т.г. Със съдействието на зам.-министъра на енергетиката Николай Николов е 
проведена срещна с Купман. 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", коментират от 
работодателските организации. 
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, припоммят от работодателските 
организации. 
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, коментират работодателите. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
The Bulgarian Times 
 
√ Борисов: За една нощ всички в Англия обедняха 
 
Във Великобритания с доста популизъм, с доста неверни факти и подвеждане на хората за една нощ загубиха 20 пъти 
колкото е вноската им в ЕС за години наред – близо 200 милиарда. Това каза пред журналисти министър-председателят 
Бойко Борисов в Брюксел преди участието си в заседанието на Европейския съвет, съобщават от правителствената 
пресслужба. 
"Популизъм с много мощна медийна подкрепа направи така, че този референдум да се обърне срещу хората – за една нощ 
всички в Англия обедняха, а 7 милиона работещи там изпаднаха в несигурност", посочи той. 
"Това, което предложих на колегите, е да спазваме процедурите по Лисабонския договор такива, каквито са, да бъдем 
максимално разумни и без емоции. Това го правя преди всичко за българите, които са там, за да може да се намери 
някаква нормална формула. Трябва да се действа максимално бързо, защото всичко това дава несигурност, дава 
възможност нови популисти да се изявяват с какви ли не предложения", каза още премиерът. 
Той обясни, че е изложил пред колегите си от ЕНП тезата, че "двойният аршин в ЕС продължава да играе лоши шеги" и 
даде пример с отношението към членството на България и Румъния в Шенген. "Европейският парламент казва "Да", 
Европейската комисия казва "Да", всички са съгласни, че България и Румъния са спазили всички изисквания, институциите 
са си казали мнението и изведнъж една държава казва "Не" и години наред това се протака. Това дава основание на много 
други държави все повече да изявяват претенции и вместо да ставаме по-единни, ставаме по-разединени. Надявам се това 
да послужи за урок в Европа", категоричен бе премиерът. 
По думите му България винаги е имала много ясна политика – "народът ни избра да сме в Европа". 
"С цялото си самочувствие на успяла нация ние трябва да си направим извода, че Общността трябва да се защити от такива 
популистки зависимости. За Великобритания път да се върне назад в Европейското първенство по футбол няма, за другото, 
мисля, че след като мине първоначалната емоция на всички, може да се намери добро решение. Защото Великобритания 
е в Европа, тя е част от нашата икономика", каза министър-председателят. 
Според него капацитетът на ЕК с добре мотивирани задачи и цели е по-голям, за да се справи в преговорите с 
Великобритания и добави, че Комисията и председателят й Жан-Клод Юнкер заслужават да бъдат подкрепени в този 
момент. 
Министър-председателят изрази мнение, че промени в ЕС са необходими и е добре да бъде намалена бюрокрацията в 
Брюксел. Отговорът ни срещу популистите е да предложим политики, "трябва да кажем на хората за пет, за 10 години 
напред какво ще се прави, как ще се прави. Не е толкова страшно да излезеш и да кажеш проблемите – всеки ги вижда и, 
когато се поставят на дневен ред, се решават", подчерта министър-председателят. /БЛИЦ 
 
Новини дир.бг 
 
√ Томислав Дончев: Брекзит е лош сигнал, вноските в ЕС може да нараснат 
 
- Г-н Дончев, изненада ли са за вас резултатите от референдума във Великобритания? 
Лоша изненада и много лош сигнал за цяла Европа. Тук трябва да разделим разговора. Икономически щети вече има и 
това е само началото. Когато такава голяма икономика се откъсне от общността, това предизвиква щети и за 
Великобритания, и за големия общ пазар. 
- Колко лош е този сигнал за България? 
- Стокообменът ни с Великобритания не е голям. От гледна точка на парите, които България получава по линия на 
кохезионната и на общата стопанска политика, сигурно ще има отражение. Не веднага - по простата причина, че излизането 
ще отнеме време. Ако приемем анализаторските прогнози, че практически за това ще са нужни поне две години, това 
означа, че ефект ще има до 2018 г. Частта на Великобритания в общия дял от бюджета на ЕС е 10-11% - как тази сума ще се 
редуцира, е рано да се каже. Предстои тепърва да се води дебат - при свиване на бюджета кои точно разходи трябва да 
бъдат орязани. 
- Какви са първите осезаеми последици от Брекзита? 
- Въобще не е ясно какво следва като тип отношения между Великобритания и ЕС. Не вярвам, че Великобритания ще се 
лиши от достъпа до 500-милионния общ пазар. Някои коментират сценарий като търговски отношения по примера на 
Швейцария и Норвегия. Да, при него и двете страни имат достъп до европейския пазар, но не забравяйте, че плащат, и то 
немалко, за това. 
ЕС има опит с присъединяването на държави, но не и с напускането. На макрониво са възможни два сценария - единият е 
ударът от Брекзит да е толкова силен, че да доведе до допълнителна дезинтеграция, до капсулиране на ЕС в малко ядро 
от стари страни членки - тези, които са в еврозоната и по-меката й периферия. Много лош сценарий, включително за 
България. Най-притеснителен е моментът, свързан с модела на подражание при други държави членки на съюза. Надявам 
се обаче и на добър сценарий. Този, при който промените, които вече се виждат - загуби на капиталовите пазари, промяна 
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в конюнктурата след срива в курса на паунда и т.н., да подействат отрезвяващо на всички, които се опитват да развиват 
подобни сценарии в други държави членки. 
И при двата обаче най-тежки са политическите последици. Защото ЕС ще загуби не само един силен член, не само общия 
пазар. Ще загуби политическата линия, която е прекарала Великобритания, свързана с повече либерализъм в икономиката, 
с по-малко регулации, с повече акцент върху иновациите и науката. Ако тя изчезне като политическа багра, ще е тежък 
удар за Европа. Спомням си една реч на Тони Блеър преди години относно настроенията в съюза. Тогава той казваше: 
"Трябва да изберем какъв съюз да бъдем - този, който стимулира иновациите, или онзи, който дава по 1 евро на крава на 
ден." 
- Как гледате на сценария, че Брекзит е първа стъпка към разпадането на ЕС? 
- Не мисля, че това ще стане. Истината е, че напускането на ЕС, дори и на най-богатите страни членки, води до обедняване 
за тях. При популизма основната опасност идва от това, че лесните решения, които се предлагат, в повечето случаи са 
неправилните. 
- Два конкретни въпроса, свързани с Брекзит и България. Ще поскъпне ли вноската на България и ще се отрази ли негативно 
това върху приходите от еврофондове за страната в бъдеще? 
- Трудно е да се даде категорична оценка. Ако погледнем по простата математическа логика, че излизането на 
Великобритания означава 11% по-малко пари в бюджета на ЕС, това ще е свързано с редуциране на кохезионната 
политика, на общата селскостопанска политика, на разходите за издръжка на европейските институции. Подходът обаче 
би могъл да бъде и друг. Тепърва трябва да има дебат дали има основание за увеличаване на вноските на останалите 
държави членки. Пак говорим за сценарии. Единият е съюзът да оперира с по-малък бюджет, другият - вноските на всички 
държави да бъдат увеличени и да се гонят първоначалните приходни параметри на бюджета. 
- Г-н Дончев, през последните няколко дни интернет форумите са пълни с коментари за това, че, извинявайте за израза, 
след всички тези световни събития и разклащането на ЕС най-накрая пак ние ще го "отнесем". Това на фона на данни и от 
НСИ, и от Евростат, че заплатите в България бележат ръст, че има светлина през призмата на доходите. 
- Статистиката отчита положителни резултати у нас, които са добри в един следкризисен период на фона на другите 
държави членки. Големият проблем е как се разпределя този растеж, най-вече резултатите от него. И тук не говорим за 
съотношението между различните обществени групи, а за разликата между районите в България. Голяма част от 
икономическия виталитет се отнася по-скоро за едни области на България, други остават встрани в него, но това е много 
дълга тема за отделен разговор. 
Относно въпроса за мненията по форумите - отговорът е, че нямаме основание да сме спокойни. Ситуацията трябва да се 
следи с необходимата доза тревога. Основание за паника обаче няма, защото аргументите за съществуване на ЕС - и 
икономически, и свързани със сигурността, и с политическото влияние в световен мащаб - са много повече от възможните 
критики. Крайно време е да започне дебатът какви реформи трябва да се извършат на ниво ЕС, защото европейските 
институции трябва да се движат с темпа на желанията на хората и да съответстват на предизвикателствата на новото време. 
- Каква е правилната позиция на България за Брекзит дори в публични позиции на високо ниво? 
- Външното министерство излезе с позиция веднага след резултатите. Какви ще бъдат коментарите? Това е малко като в 
газовия сектор, където са възможни 2-3 взаимно допълващи или взаимно изключващи се сценария. Важното е да бъдем 
готови с реакция при всеки един, ако се реализира. 
- Да поговорим за нашата си родна действителност и темата малко или много европейски пари усвояваме преди и сега и 
какво да очакваме в бъдеще. Скоро оповестихте данни, че нарушенията по европрограми през първия програмен период 
(2007-2013) са 446 млн. лв., като допускате сумата да достигне максимум 620 млн. лева. Много или малко е това? 
- Малко е. Като сума сигурно звучи впечатляващо, но като дял от целия бюджет на оперативните програми от 8 млрд. евро 
за стария програмен период е нищожна. Без да влизам в разговор с политически нюанси, ще кажа само, че голяма част от 
общата сума са финансови корекции, наложени през 2014 г. - по оперативните програми "Околна среда" и "Регионално 
развитие". 
- Ядосахте се преди месец, когато излезе докладът на ОЛАФ, най-вече заради "метода на четене". Там какво казват 
истинските цифри? 
- Ядосах се, защото част от докладите, които идват от Брюксел, в България се използват за политическа спекулация. Това 
не позволява да се води нормален политически разговор. Броят на сигналите, броят на разследванията действително е 
голям, даже бих казал в сравнителен план, на фона на други държави членки, по-голям. За това си има причина. Явно се 
подават повече сигнали, правят се повече разследвания. В доклада има отделен абзац, в който се обръща внимание, че 
по-високият брой сигнали у нас се дължи на незатворените случаи по програмата САПАРД от 2008 г. Това, което е най-
същественото и най-показателното, е една справка за нередностите, в която има сравнение между България и всички 
останали страни членки на ЕС. Най-любопитното в нея е, че случаите, които са идентифицирани за стария програмен 
период като нередности от българските органи, са 513 спрямо 34 от Европейската служба за борба с измамите. Като 
процент от бюджета това е 1,5. Говоря за случаите, маркирани от български институции. Ако направите сравнение по 
държави, знаете ли какво излиза? В Словакия те са 15,4%. В Чешката република - 6,1%, в Гърция са 1,9%, в Ирландия са 4%, 
в Латвия - 2,7%, в Холандия - 2,7%... Това са истинските данни, които показват как работят администрациите на държавите 
членки за нередностите. 513 за България, в Гърция - 841. Имаме държави като Полша с 3268 случая. 3606 са в Румъния. 
Нямам друг коментар. 
- Какви сигнали за нередности получавате най-често? 
- Всякакви. От добросъвестни, в които хора или организация обръщат внимание на установена от тях нередност, до 
сигнали, базирани на емоционални отношения между две страни. Преди избори, особено в местната власт, сигналите се 
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утрояват. Те достигат стотици и съответните служители по нередности буквално не смогват да приемат всички. А ние 
приемаме и проверяваме всякакви сигнали, включително анонимни. 
- Имате ли разчет средно на ден какъв е броят на сигналите? 
- При всички случаи, без официалната справка да е пред мен, по оперативна програма в предизборен период имаме повече 
от един на ден. Това задръства системата. 
- Скоро се разрази тежък политически спор дали са спрени парите по Програмата за развитие на селските райони. 
- Спорът беше с елементи на политическа истерия. Жанрът с писмата от ЕК беше валиден някъде до 2009 г., когато те се 
криеха. Някой прави опит да го съживи, но това няма как да стане, защото кореспонденцията отдавна вече не се крие. Сега 
писмата, които се получават, са изключително конкретни. Само от стария програмен период говорим за десетки хиляди 
проекти, които са осъществени. Напълно нормално е, когато някой е направил грешки, да понесе финансова корекция. 
Драма е, когато държавата не реагира. Надявам се след "драмата" със селската програма някой поне да се е ограмотил 
как работи системата на европейските пари. Кореспонденция от типа "имате засечена грешка, моля, нанесете финансова 
корекция" или "не ни харесват инвестициите в къщи за гости, защото сме установили, че една от тях не се ползва по 
предназначение, но някой живее там", е в реда на нещата. 
- Минаваме към настоящия програмен период. В парламента преди дни обявихте, че от началото на 2014 г. досега - т.е. 
период от две години и половина, са разплатени 288 млн. лева, или 1,75% от общия бюджет. Има ли забавяне на 
усвояването на европари? 
- Ако беше необходимо да се оправдавам, можеше да ви кажа, че до началото на 2015 г. затваряхме стария програмен 
период. 2015-а по обем плащания е най-силната година. Ситуацията в цифри изглежда така: 
Първо, по отношение на акредитацията или процеса, който дава право на съответната оперативна програма  да 
възстановява плащания обратно от Европейската комисия. По отношения на всички програми сега този процес е 
приключил. 
Като говорим за забавяния, нека да сравним плащанията, как изглеждат нещата. Сравняваме 30 юни 2009 и 27 юни 2016 г. 
- договорените средства към 30 юни 2009 г. са 1,036 млрд. лева, което е 6,6% от бюджета. Платените са 146 млн. лева, 
което е 0,94% от бюджета. Сравнявайки с информацията в момента, договорените средства са над 3,1 млрд. лева, което е 
18,84% от бюджета. Изплатените средства са почти 303 млн. лева, или почти 1,9% от бюджета. Какво излиза? При 
плащанията разликата е 2 пъти повече сега, в договарянията е 3 пъти. 
В момента голяма част от усилията ни са насочени към т.нар. предварителни условия, които трябва да бъдат затворени до 
края на 2016 г. Напомням, че ако нямаме затворени предварителни условия, ЕК има право да блокира санкции, т.е. да 
блокира финансирането в съответния сектор. Това е един от основните ни приоритети в момента. Голямата ми гордост 
обаче е изцяло електронното опериране при всички обществени поръчки. 
- Тези над 3, 1 млрд. лева договорени пари са еквивалентни на 956 договора, които са подписани, за които говорихте пред 
депутатите, така ли? 
- Да, това е договарянето. Одобрените процедури към момента са много повече - за 2-3 пъти повече пари. Имаме 139 
обявени процедури до момента и 10 321 подадени проектни предложения. Общата стойност на всички подадени проектни 
предложения е над 9,3 милиарда лева. 
- За две години и половина са подадени проектни документи за кандидатстване за финансиране от близо 10 млрд. лева? 
- Солидна сума, но впечатляващото в случая е как системата се справи. Не, че нямаме проблеми понякога. Част от тях са с 
електронния подпис на бенефициентите и най-вече от това, че като разчитат на система за подаване на документи изцяло 
по електронен път, някои кандидати решават, че могат да се подадат документи 15 минути преди крайния срок, което 
невинаги е възможно. 
Източник: "Труд" 
ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ ЗА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ РЕФЕРЕНДУМА ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. 
 
BulgariaNews 
 
√ Китай ще помага на българското строителство 
 
България и Китай подписаха Споразумение за сътрудничество в областта на строителството. 
Министър Лиляна Павлова и министър Чън Джънгао подписаха споразумението, според което с Китай ще си сътрудничим 
в областта на публично-частното партньорство, градското управление и развитие, борбата с незаконното строителство, 
сеизмичната устойчивост, енергийна ефективност, партньорства между неправителствени организации, синдикати и 
работодателски организации. 
Благодарение на подписаното споразумение установяваме и ще можем да синхронизираме стандартите, по които ще се 
работи в строителството, защото те са много важни. В България прилагаме техническите правила и норми, валидни за 
Европейския съюз. Много важно е и това, че продуктите, които влагаме в строителството, трябва да имат т.нар. СЕ 
сертификати, обясни Павлова.  
Други области на сътрудничество са архитектурата и сеизмологията, тъй като параметрите на жилищното строителство са 
много важни, информира още министърът и допълни, че китайската страна е впечатлена от Националната програма за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради въпреки различните мащаби, защото те са построили 6 млн. 
нови жилища, но имат и програма за саниране и обновяване на сградния фонд. В тази връзка област на сътрудничество ще 
бъдат също финансовите механизми и програмите за обновяване, тъй като при тях държавата не предоставя цялото 
финансиране, а само една трета от него. 
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В Пекин приемат България не само като място за бизнес, но и като привлекателна дестинация за китайските туристи и 
подчертават, че страната ни също може да се гордее с богатата си история. 
 
Industry Info 
 
√ ИАНМСП организира българско участие на изложението CISMEF в Китай 
 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) съдейства за участие на български 
компании в Международното изложение за малки и средни предприятия (China International SME Fair - CISMEF), което ще 
се проведе от 10 до 13 октомври т. г. в гр. Гуанджоу, провинция Гуандун, Южен Китай. Предишното издание на CISMEF през 
2015 г. се проведе на обща площ от 100 000 кв. м, от които 20 000 кв. м. с международно участие. Своите продукти и услуги 
представи над 3000 компании от 31 китайски провинции, както над 20 държави от чужбина, включително Южна Корея, 
Малайзия, Япония, Тайланд, Русия, Хонконг и др. Общата стойност на реализираните сделки вследствие на участието 
възлиза на над 2 млрд. евро, като обхваща 324 договорени проекта и 319 бъдещи проекти. В предстоящото издание на 
изложбата страни партньори са Кот д'Ивоар и Индия. Очакванията на организаторите са панаирът да бъде посетен от над 
200 000 души, включително 97 200 търговци от 86 държави. В рамките на събитието ще се проведат и 50 съпътстващи 
прояви - форуми, двустранни бизнес срещи, промоционални прояви, тематични уъркшопи и обучения. Секторите, които 
могат да бъдат представени, са: хранително-вкусова промишленост, козметика, текстил и облекла, обувки, шапки, чанти, 
играчки, занаяти, медикаменти, домакински електроуреди, електроника, информационни технологии, машини и 
оборудване, мебели, осветителни тела, керамика, строителни материали, услуги и др. Китайската страна предоставя на 
всяка държава участник безплатно стандартно оборудвани щандове, осигурява безплатна реклама на националното 
участие и оказва съдействие при участие в съпътстващите прояви. Документи за кандидатстване са публикувани в сайта на 
ИАНМСП. Те трябва да бъдат изпратени в срок до 8 юли т. г.  
Източник: ИАНМСП. 
 
Шум бг 
 
√ Кунева: Ще започнем политически разговори за заплатите на учителите 
 
Ще започнем политически разговори и ще направим най-доброто. През следващите 10 години ще се пенсионират 45 
хиляди учители. Ако не попълваме с млади учители, няма да има как да се предаде опитът. Изработва се план за 
привличане на младите хора, които да станат учители. Едно от нещата, които се правят е да се професионализират 
учителите. Това заяви министърът на образованието Меглена Кунева след лекция в Софийския университет "Св. Климент 
Охридски", предаде репортер на БГНЕС. 
За вдигането на заплатите Кунева допълни, че правителството не си затваря очите за тази необходимост. "Ще направим 
най-доброто, аз съм абсолютно сигурна в това. Младите учители започват с една заплата, която е много скромна. Да, 
трябва да е ясно каква е посоката и да сме сигурни, че учителите ни ще са ни приоритет, а това означава от няколко други 
възможности да изберем тях. Това е моята задача да кажа, че това е приоритет. Колективният трудов договор даде някаква 
посока. Каквито и да са процентите, те не могат да удвоят учителските заплати, но тенденцията е това, което търсим и да 
няма връщане назад", обясни тя. Квалификацията е водещото за добрите учители. 
Друга важна особеност е начинът, по който обществото гледа на учителите. Два пъти по 39 преподаватели от точните науки 
ще отидат в ЦЕРН и Женева на обучение, анонсира Кунева. Много е важно те да имат идеята как се развива кариерата им 
и животът им и какво могат да постигнат. Кунева заяви, че има и нова програма и евросредства, финансирана от Швейцария 
и Германия за обучение на учители. Тази програма ще надгради програма "Домино", която е била изпълнена успешно, 
според нея. Освен това през ноември ще пристигне на посещение у нас генералният директор на ЦЕРН. 
Колективният трудов договор се изработва от отрасловия съвет и това е визията, с която започват политическите разговори 
с правителството. Аз съм повече от убедена, че това правителство ще бъде отдадено на темата образование и мястото на 
българския учител. Само преди седмици обсъждахме тревожните резултати от матурите, предстои изследване от PISA, 
знаете, че нито миналата, нито по-миналата година посоката е била положителна, напротив - резултатите се влошават. 
Имам всички основания да ударя камбаната още днес и да кажа, че тези изследвания, тази година няма да поставят 
България на такова място, каквото си мечтаем, обясни тя. Няма тема, която да не е свързана с образованието - от 
националната сигурност, от начина, по който си говорим, до икономиката. Каквото и да правим в страната няма как да 
стане без образовани хора. Работодателите - български или чужди, първото нещо, което правят е да проверят с какви кадри 
разполагат. Затова, според нея противоречие в правителството по тази тема няма. 
Кунева заяви също, че ако се продължава да се гледа на образованието само като на възрожденска задача, това няма да 
покаже пълната картина на състоянието на учителите. Образованието е индустрия и трябва да се знае с какви кадри се 
разполага, как се поддържат и как се мери продукцията, която излиза от този продукт. Според нея трябва да се действа 
последователно, а не със скокове. Важно е да се говори и със сдружението на общините, защото имат училища към тях и 
защото личната им ангажираност е важна, каза още министърът. Според нея това може да помогне на младите хора, които 
искат да станат учители в малки населени места. Освен това трябва да се говори и с бизнеса, както и с настоятелствата в 
училищата за поддържането на училищата, класните стаи. "Образованието е общност, не е самотно занимание", заяви тя. 
На кръглата маса, посветена на образованието в Народното събрание и организирана от ГЕРБ, Кунева не бе поканена. Във 
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връзка с това тя заяви, че политиката на правителството е една, без значение от партията. Колкото повече кръгли маси има 
за образованието, тя може да ги приветства. 
Кунева коментира и темата за закриването на паралелки след класирането на учениците след седми клас като някои от 
закритите паралелки са от дуалното обучение. Тя каза, че желанието на МОН да направи образованието централно за 
усилията на цялото общество, е единственият път към успеха и трябва да участва цялото общество. Необходимо е в този 
смисъл и да се направи усилена кампания от самия бизнес, която да популяризира ползите от конкретните специалности 
от дуалното обучение, които да привлекат вниманието на учениците и родителите. /БГНЕС 
 
Информационна агенция "Фокус" 
 
√ Пловдив: Ще бъдат закрити 12 паралелки в средните училища 
 
Пловдив. Ще бъдат закрити 12 паралелки в средните училища. Това съобщи за Радио "Фокус" - Пловдив Рангел Райчев, 
експерт в Регионалния инспекторат по образованието (РИО) в Пловдив. По думите му става въпрос за 4 професионални и 
5 профилирани паралелки. В град Пловдив ще бъдат закрити 6 паралелки като три от тях са с технологичен профил – 
Стопански мениджмънт (СОУ "Св. Седмочисленици"), информационни технологии (СОУ "Константин Величков"), 
предприемачество и бизнес (СОУ "Христо Груев Данов"). Останалите паралелки са Автомобилна мехатроника (ПГТ "Гоце 
Делчев), Мебелно производство (ПГ ВАД "Христо Ботев") и Интериорен дизайн (ПГ ВАД "Христо Ботев"). В Асеновград, в 
СОУ "Свети княз Борис I" ще бъде закрит технологичен профил със специалност "Информационни технологии". В Карлово 
ще бъдат закрити паралелките "Осигуряване и компютърни системи в железопътната инфраструктура" (ПГ по ЖПТ "Христо 
Смирненски"), "Автотранспортна техника" (ПГ по ЖПТ "Христо Смирненски"), "Бизнес администрация" (ПГ "Братя Евлоги и 
Христо Георгиеви"), "Електрообзавеждане" (ПГ "Братя Евлоги и Христо Георгиеви"). Един природоматематически профил 
ще бъде закрит в Брезово, в СОУ "Христо Смирненски".  
 
 
Информационна агенция "Фокус" 
 
√ Варна: Закрити са всички паралелки за прием след седми клас в Професионалната гимназия по строителство, 
архитектура и геодезия в града 
 
Варна. Закрити са всички паралелки за прием след седми клас в Професионалната гимназия по строителство, архитектура 
и геодезия "Васил Левски" във Варна. Това заяви за Радио "Фокус" – Варна Венцеслава Генова, началник на Регионалния 
инспекторат по образование във Варна. По думите й причината е, че няма достатъчно ученици, заявили желание да се 
обучават в направление "Строителство". "За да запазим професии, които са необходими за икономиката, бяхме направили 
две професии в една паралелка. Въпреки това заявления за първо класиране за тази гимназия бяха подали по едно до три 
деца", каза още Венцеслава Генова. Тя каза също така, че е закрита и паралелката за организация и технология на 
фризьорските услуги с изучаване на английски език в Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн в града. 
Генова заяви, че закрити паралелки има още във Варненската морска гимназия, Професионалната гимназия по химични и 
хранително-вкусови технологии, както и в Професионалната гимназия по горско стопанство и дърообработване в града. 
Венцеслава Генова уточни, че в областта има закрити не само професионални, но и профилирани паралелки. "Не можем 
да кажем еднозначно, че само професионалните паралелки са закрити, защото са нежелани. Има закрити и профили, като 
например във II СОУ "Неофит Бозвели", където е закрит хуманитарен профил "История" с изучаване на английски език", 
каза още Венцеслава Генова.По думите й е закрит чуждоезиков профил – немски език, има в СОУ "Пейо Яворов". Тя 
допълни, че са закрити професионални паралелки има не само в професионалните гимназии, но и в средните 
общообразователни училища, като например в СОУ "Христо Ботев" във Ветрино, където е била организирана една 
паралелка с две професии - електронна търговия и агроекология. "Не можем да кажем, че е само липса на интерес. Слабите 
оценки на външните оценявания и малкият брой ученици в тези населени места не позволяват запълването на паралелка. 
Така е и в Аксаково, където за първи път искахме да разкрием паралелка след седми клас за "Търговия на едро и дребно" 
с изучаване на английски език", каза още Венцеслава Генова. Закрита е и една от паралелките с профил 
"Предприемачество" в СОУ "Димитър Благоев" в Провадия. 
 
 
 
Радио Видин 
 
√ Сезонната заетост – стана ли традиция да търсим работа в други населени места 
  
Напоследък сезонните дейности в областта на туризма и селското стопанство както у нас, така и в други европейски 
държави предоставят редица възможности за намиране на работа, макар и само за няколко месеца. Берачи на ягоди и 
тютюн, рецепционисти в хотели, готвачи, сервитьори, камериерки, строители - това са някои от търсените специалности. 
Различни обяви за работи се предлагат в интернет сайтовете и трудовите борси, които се провеждат от Агенцията по 
заетостта по места. Каква е ситуацията във врачанско ? "Работата по морето захапа безработицата във Врачанска област и 
изръфа някакви дребни проценти от нея - това отчетоха преди дни от бюрото по труда под Околчица. Така вече се радваме, 
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че новорегистрираните на трудовата борса не са почти 400, колкото са били в края на април, а само 196 в края на май. 
Експертите отчетоха, че този срив се е получил, защото на морето вече наемат хора от дълбокия прованс. Преди години в 
края на юни вече стягахме багажа, за да ходим на море, сега от морето ни търсят да бачкаме. Но така е в условията на 
пазарната икономика." - сподели в коментара си по темата днес Жоро Александров. 
Преди дни 62- ма възпитаници на гимназията по туризъм "Михалаки Георгиев" във Видин получиха дипломите си и тръгват 
на работа по морето. Те напускат училището със специалностите "Ресторантьор", "Хотелиер" и "Готвач". Гимназията е 
получила много заявки за кадри в хотелтие, кухните и ресторантите по морето. Видински ресторантьори също са заявили, 
че са готови да приемат новите кадри на работа. "С гордост мога да кажа, че нашите възпитаници имат 150 процентова 
реализация на пазара на труда, повтарям не 100, а 150 процента. Подържаме прекрасни отношения с с много собственици 
на хотели и ресторанти по българското черноморие и те са изключително доволни от нас." - каза директора на гимназията 
Евлогия Манджукова. Според нея младите хора вече предпочитат работа в страната пред тази в чужбина и бизнесът също 
ги търси - тоест получава се обратна връзка. 
Като цяло има и разочаровани жители на българския Северозапад от предлаганата работа и трудовото възнаграждение. 
Недко Недков е свидетел от първо лице на това, което са предложили като работа на дъщеря му на българското 
Черноморие, а Пламен Димитров възнамерява да пусне на гурбет сина си в чужбина щом навърши пълнолетие. 
"Прекалено много се доверяваме на обявите за работа, защото сме зависими от високия ръст на безработицата в 
Северозапада, но нещата не са точно такива. Моята дъщеря работи в един от черноморските ни курорти и не е доволна. 
Заплащането е значително по- ниско от обещаното в обявата." - сподели Недко Недев. С Румен Райчев от Видин се 
срещнахме пред паспортна служба към ОД на МВР Видин. Той подготвяше своите документи за работа в един от 
черноморските ни курорти. "Заминавам, няма как. Ще работя в Несебър и се надявам да се върна доволен наесен." 
За работа в други държави има организирани международни трудови борси, като работодателите се срещат с кандидатите, 
оценяват качествата им и знанията на съответния език. Много хора със спечеленото от гурбета осигуряват издръжката на 
семейството си, през тежките месеци на зимата. Димитър Дамянов от Видин е абитуриент и кандидат студент в НСА. 
Миналата година той е работил като сервитьор и през летните месеци той отново е твърдо решен да работи в някой 
ресторант на родното ни Черноморие и с препечелените средства да подпомогне следването си през есента. "Не мисля да 
се отказвам. Хората са коректни и аз съм доволен. Успоредно с работата си изкарвам и почивката край морето и това ми 
харесва. Много от моите съученици също ще работят това лято и аз искам да кажа на всички, които са решили да не се 
отказват." - каза Димитър Дамянов. Повече по темата можете да чуете в звуковия файл към материала. 
 
Дейли Прес 
 
√ Вкараха в черен списък лошите служители 
   
Бизнесът си направи регистър на нежеланите служители. Засега базата данни на businesspool.net е доста оскъдна, но 
тепърва ще набира популярност. Там може да се регистрира всеки работодател, който освен да прави справки за 
кандидатите за работа, които се явяват във фирмата му, може да вписва имената на нечитавите си служители.За да има 
все пак някаква обективност и прецизност, управителят на фирмата трябва да въведе освен името на нежелания служител 
също и номера на трудовата му книжка. Това е реквизит, който се научава единствено при надлежно наемане на работа, 
обясняват администраторите на сайта. Двете, та дори и трите имена на човек могат лесно да се научат, но номерът на 
трудовата книжка – не, категорични са оттам. Това изискване дава право за достъп само на работодатели, които са наели 
работника по всички законови изисквания на трудовото право у нас. 
И досега откъслечно съществуваха различни неофициални регистри и за лоши шефове, и за лоши служители. За да са далеч 
от обикновената клевета, някои сайтове изискваха "дамгосването" на определена личност да стане само и единствено 
след съдебно дело. За целта трябваше да се впише и номерът на делото и как е приключило то. 
На принципа "като никой не ти помага, помогни си сам", бизнесът започна и сам да се предпазва от нежеланите клиенти 
и контрагенти. За целта в базата данни трябва да се впишат няколко детайла на фирмата, които не са общоизвестни, като 
например номерът на булстата и адресът на регистрация. 
Още по-любопитна е борбата, особено на търговците, с крадливите клиенти. Стига да има видео от наглата кражба, то 
спокойно се пуска по всички възможни интернет канали. Невинаги обаче "филмчето на позора" възвръща загубите на 
търговеца. Ето защо много хора дават награда за информация. Мизата тръгва от 500 лева. Такава сума последно обяви 
собственик на аптека, който търси информация за крадлив клиент, записан на охранителната му видеокамера. 
 
BG on air 
 
√ Страх, ужас и несигурност, какъв е план Б, след атентата 
   
"Турция става заложник на тероризма", посочи Мехмед Юмер в Сутрешния блок на Bulgaria ON AIR. 
Специалисти анализират как е извършен атентатът. "Говорим за висока степен на организация и координация, с няколко 
извършители.Първоначалната версия на турските власти сочи към Ислямска държава", каза в Сутрешния блок на Bulgaria 
ON AIR международният анализатор Мариян Карагьозов.  
Мехмед Юмер каза, че турските анализатори съобщават за зачестяване на акциите от страна на "вълци единаци" или 
"малки клетки", които са създадени с цел трудно проследяване и трудна връзка с поръчителите. Според него, атентатът на 
летището има една главна цел и тя е да покаже, че Турция става заложник на тероризма. 
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По думите на Карагьозов обаче "всеки атентат има политически цели и преследва определена мисия". Той обясни, че щом 
целта е била международен вътрешен терминал, това може да се разтълкува като удар срещу туристическата индустрия 
на Турция, защото много хора са заети в нея и приходите са значими.  
Според историка проф. Нина Дюлгерова, това е един много по-сложен и много векторен сценарии, който е свързан с 
няколко основни акцента- страх, ужас, несигурност. "Ние сме подложени на това от една седмица заради Brexit и от всичко, 
което се изговори, се оказа, че няма план Б", каза проф. Дюлгерова. Тя допълни, че докато в ЕС се коментира дали да има 
или няма въобще ЕС, паралелно се случиха и други много важни неща, което не трябва да бъдат подминати, защото те са 
част от голямата схема "Европа- Евразия- Близкият Изток." 
"За първи път видях морал в международните отношения. Израел се извини на Турция за убитите турски войници преди 6 
години. Ер Доган също се извини, макар и с писмо. Тоест имаме две извинения на две ключови държави към трета световна 
сила", каза историка. 
Според нея всичко това не е случайно. Тя смята, че договорът за военни сделки между Путин и Пекин, говори за засилване 
на азиатския вектор. По думите й паралелният атентат в центъра на Истанбул много преднамерено и ярко показва, че "ние" 
сме там. Въпросът е кои са тези "ние".  
Проф. Дюлгерова каза, че Турция тръгна към Русия едва когато си затопли отношенията с Израел. "Израел е една от 
ключовите държави в този тесен Близък Изток. Русия е даденост, без която нищо не може да се случи там", категоричен е 
историкът. Тя посочи, че Израел и Турция са решили много бързо разногласията, както и бързо се реше ситуацията между 
Турция и Русия.  
По нейните думи Турция е загубила милиарди долари заради наложените санкции от Русия. Относно атентата снощи 
Дюлгерова каза, че летището е представителна извадка на турския бизнес по всяка едно отношение. 
Карагьозов допълни още, че думите на Йълдъръм "повече приятели, по- малко врагове", са показали ясен курс за 
затопляне на отношенията. Той каза, че отношенията на Турция с Ираел винаги са имали един икономически аспект, който 
се е развивал добре, независимо от политическите проблеми. По отношение на турско-руските въпроси, Карагзьов 
сподели, че от руска страна са били поставени три условия- за изплащане компенсация за сваления самолет, търсене на 
виновника за убийството на пилота и въпросното извинение. "В момента само един от елементите е изпълнен.", 
категоричен е гостът. По думите му все още отношенията между двете страни не са изцяло възстановени.  
Според Юмер в Турсия се забелязва връщане към политиката "мир в страната, мир в света". "Имаме преразглеждане на 
отношенията с всички съседи, ключително и с Египет.", допълни той. 
 
3е news 
 
√ Петролът поскъпна с над 3%, положителният тренд продължава 
   
Вчера цената на петрола поскъпна, отигравайки загубите в понеделник и в очакване на сигналите за баланс между 
търсенето и предложенията на пазара. Според данните от търговията на 28 юни, стойността на августовския договор за 
петрола сорт Brent на борсата ICE в Лондон се повиши с 1,42 долара или 3,01% до 48,58 долара за барел. 
Августовският фючърс на WTI на борсата в Ню Йорк (NYMEX) поскъпна с 1,52 долара или 3,28% до 47,85 долара за барел.  
Тази сутрин петролът продължава да добавя нови стойности в очакване на официалните данни за намаляване на запасите 
от горива в САЩ и заради новината за възможни стачки в Норвегия. 
Данните на American Petroleum Institute, публикувани във вторник също показват понижение на резервите с 3,86 
млн.барела за седмица.  
Стойността на августовския фючърс на петрола сорт Brent на лондонската борса ICE Fututres тази сутрин стартира с 
увеличение от 0,6 на сто – до 48,85 долара за барел. 
Цената на фючърса на WTI на борсата в Ню Йорк (NYMEX) скичи с 0,7 на сто – до 48, 20 долара за барел. 
В петък и понеделник цената на петрола отбеляза спад от 7,5 %, което в частност се дължи на опасенията, че излизането 
на Великобритания от ЕС ще повлияе негативно на световната икономика и ще ограничи темповете на икономически 
растеж, а оттам и на темповете на ръст на търсенето на горива. 
 
Експерт БГ 
 
√ Еврото поскъпна след изявлението на Марио Драги 
   
Еврото успя да поскъпне спрямо щатския долар след изявлението на Марио Драги. Председателят на ЕЦБ заяви, че 
световните лидери трябва да стигнат до консенсус по въпроса какви са проблемите на световната икономика както и да 
бъдат предприети действия с цел да се стимулира икономическия растеж и откриването на нови работни места. Драги 
заяви още, че слабият икономически растеж може да бъде преборен единствено чрез политика, насърчаваща растежа. За 
пример той посочи държавните разходи. Според Драги разминаванията в паричните политики на централните банки може 
да създаде несигурност на валутните пазари. 
Британският паунд успя да поскъпне за първи път след референдума от 23 юни. Британската валута достигна 1.3315. 
Поскъпването обаче е незначително на фона на двудневния срив, който претърпя лирата, падайки с над 10%. Дните след 
референдума в Обединеното кралство бяха най-лошите за паунда от 1973 година. Акциите на британските банки загубиха 
една трета от стойността си. 
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Доларовият индекс, измерващ представянето на щатската валута спрямо кошницата от шест основни валути, завърши с 
понижение до 96.112 след най-силното двудневно движение от септември 2008 година. 
Поскъпването при петрола доведе до ръст при стоковите валути. Австралийският долар нарасна с около 0.8 на сто до 
0.7383. Канадският и новозеландският долар също завършиха на положителна територия. Доларът успя да поскъпне 
спрямо йената, воден от апетита за риск. Зелените пари се покачиха до 102.65 йени. 
Ръст при доходността на щатските и британските облигации 
Наблюдава се подобряване на настроението при доходността по американските и британските облигации. В същото време 
книжата на периферните страни (в частност на Италия и Испания) се сринаха до нови дъна. 
Доходността по 10- годишните британски облигации нарасна с 2.7 базисни точки до 0.95%. В същото време 10- годишните 
щатски книжа се покачиха с 3 базисни пункта до 1.47%. 
10- годишните германски облигации останаха без изменение на -0.112%. 
Към момента вероятността Фед да предприеме вдигане на лихвите през декември се оценява на 8.6%. Има 39.5% 
вероятност от Английската централна банка да понижат лихвените нива по време на заседанието на 14 юли. 
Фондовите пазари с ръст за първи път след Brexit 
След два тежки дни, в които записаха сериозни загуби, фондовите пазари в Европа и САЩ си поеха дъх, приключвайки 
търговията на зелена територия. В Европа Stoxx 600 нарасна с 2.5%, водещият британски индекс FTSE 100 отчете повишение 
от 2.6 на сто. Положителните нагласи на инвеститорите се пренесоха и отвъд океана, където S&P500 затвори с повишение 
от 1.8%. 
Банковите акции успяха да се покачат с 3.2%, но това е недостатъчно след срива от 10% в рамките на две сесии. JPMorgan 
Chase и Wells Fargo поскъпнаха с 2,5%. 
Акциите на минните компании се повишиха, подкрепени от доброто представяне на черното злато. Ценните книжа на 
Exxon Mobil поскъпнаха с 2.3%, докато тези на Marathon Petroleum скочиха с 8.4%. 
Отдел "Анализи валутни пазари", Бул Тренд Трейдър (trader.bulltrend.bg) 


