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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
Инвестор.БГ 
 
√ Васил Велев: Минималните осигурителни прагове са отживелица 
За КНСБ осигурителните прагове водят до ръст на осигурените и повече данъчни и осигурителни приходите. 
Минималните осигурителни прагове са отживелици – България е единствената страна в ЕС, която ги прилага. Това мнение 
изказа председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев пред БНР. 
Той посочи, че близо 300 хил. души работят в сектори, в които заради административна намеса на пазара на труда 
минималната работна заплата е по-висока от средния осигурителен доход. 
"Осигурителните измами са криминализирани – защо са ни тези прагове. Всички трябва се осигуряват на реалните си 
заплати, а не на някакви прагове", категоричен беше Велев. 
Минималните осигурителни прагове са обект на спор между работодателите и синдикатите всяка година. Тази година 
обаче преговорите между двете страни по казуса буксуват. Според работодателските организации всъщност преговори 
дори официално не са започнали. 
Не такава е позицията на КНСБ. Изпълнителният секретар на синдиката Ася Гонева приема, че разговорите вече са 
започнали. Според нея именно въвеждането на минимални осигурителни прагове води до ръст на осигурените лица, както 
и до повече данъчни приходи и приходи от осигуровки в бюджета. 
Синдикатът няма да промени своята позиция по минималните прагове и дори има готовност за протестни действия, 
гарантира още Гонева пред националното радио. 
 
Новини дир.бг 
 
√ Васил Велев: Минималните осигурителни прагове са отживелица 
Минималните осигурителни прагове са отживелици - България е единствената страна в ЕС, която ги прилага. Това мнение 
изказа председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев пред БНР. 
Той посочи, че близо 300 хил. души работят в сектори, в които заради административна намеса на пазара на труда 
минималната работна заплата е по-висока от средния осигурителен доход. 
"Осигурителните измами са криминализирани - защо са ни тези прагове.“ 
 
Българско национално радио 
 
√ Ася Гонева, КНСБ: Готови сме да организираме протест заради минималните осигурителни доходи 
КНСБ е готова да организира протест заради минималните осигурителни доходи, каза за "Хоризонт" изпълнителният 
секретар на синдиката Ася Гонева.  
Между бизнеса и профсъюзите зрее напрежение заради тези доходи, които се договарят повече от 10 години в общо 85 
икономически дейности и които засягат около половината от работещите в страната. Обикновено разгарът на преговорите 
е точно през месец август. Тази година обаче тези преговори буксуват. 
Според представители на бизнеса процесът дори не е стартирал официално. С писмо до министрите на финансите и на 
труда и социалната политика – Владислав Горанов и Зорница Русинова, работодателите поискаха преди дни да бъдат 
отменени минималните прагове с аргумента, че увеличават сивия сектор. Синдикатите обаче се обявиха категорично 
против тази теза. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев заяви, че минималните осигурителни 
прагове са отживелица. По думите му близо 300 хиляди българи работят в икономически дейности, в които, заради 
административната намеса на пазара на труда, минималната заплата е по-висока от средния осигурителен доход: 
Работодателите ясно изразиха позиция, че преди да се постигне консенсус за начина, по който се договаря минималната 
работна заплата, няма да преговарят за минимални осигурителни прагове. Това е така, защото миналата година бяха 
разпространени административно коефициенти на увеличение на минималните осигурителни доходи в икономическите 
дейности, където нямаше постигнати споразумения. Те въобще не отговарят на средния процент на договорените 
увеличения. Административно беше въведена минимална работна заплата, която не е договаряна. Средният коефициент 
се увеличи с повече от 2%. Ние сме категорично против механично да се разпростират такива, еднакви за всички, тъй като 
в някои икономически дейности може да бъде два пъти по-високо увеличението, а в други трябва да има намаление. 
България е единствената страна от ЕС, в която има минимални осигурителни доходи. Това е една отживелица. 
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Според синдикатите договарянето на праговете води до ръст на осигурените, до повече приходи в общественото 
осигуряване и до повече данъчни постъпления. Ася Гонева заяви, че от гледна точка на синдикатите преговорите са 
стартирали, но е притеснително мълчанието на социалното министерство, което не е дало официалния им старт: 
Това е един нов подход да се бойкотира една мярка срещу сивата икономика и нелоялната конкуренция срещу интересите 
на работниците и служителите, която всяка година работодателите пробват. Преговорите са стартирали от наша гледна 
точка. Това, което мен повече ме възмущава, е мълчанието на социалното министерство. Това ме навежда на мисълта, че 
сегашното ръководство на министерството или не си дава ясна сметка колко сериозен е този проблем, или по този начин 
заявява, че до някаква степен споделя позицията на работодателите. 
Интервюто на Мария Костова с Ася Гонева и Васил Велев можете да чуете от звуковия файл. 
 
Banks.dir.bg 
 
√ Ася Гонева, КНСБ: Готови сме да организираме протест заради минималните осигурителни доходи 
КНСБ е готова да организира протест заради минималните осигурителни доходи, каза за "Хоризонт" изпълнителният 
секретар на синдиката Ася Гонева. Между бизнеса и профсъюзите зрее напрежение заради тези доходи, които се 
договарят повече от 10 години в общо 85 икономически дейности и които засягат около половината от работещите в 
страната. Обикновено разгарът на преговорите е точно през месец август. Тази година обаче тези преговори буксуват. 
Според представители на бизнеса процесът дори не е стартирал официално. С писмо до министрите на финансите и на 
труда и социалната политика – Владислав Горанов и Зорница Русинова, работодателите поискаха преди дни да бъдат 
отменени минималните прагове с аргумента, че увеличават сивия сектор. Синдикатите обаче се обявиха категорично 
против тази теза. Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев заяви, че минималните 
осигурителни прагове са отживелица. По думите му близо 300 хиляди българи работят в икономически дейности, в които, 
заради административната намеса на пазара на труда, минималната заплата е по-висока от средния осигурителен доход: 
Работодателите ясно изразиха позиция, че преди да се постигне консенсус за начина, по който се договаря минималната 
работна заплата, няма да преговарят за минимални осигурителни прагове. Това е така, защото миналата година бяха 
разпространени административно коефициенти на увеличение на минималните осигурителни доходи в икономическите 
дейности, където нямаше постигнати споразумения. Те въобще не отговарят на средния процент на договорените 
увеличения. Административно беше въведена минимална работна заплата, която не е договаряна. Средният коефициент 
се увеличи с повече от 2%. Ние сме категорично против механично да се разпростират такива, еднакви за всички, тъй като 
в някои икономически дейности може да бъде два пъти по-високо увеличението, а в други трябва да има намаление. 
България е единствената страна от ЕС, в която има минимални осигурителни доходи. Това е една отживелица. Според 
синдикатите договарянето на праговете води до ръст на осигурените, до повече приходи в общественото осигуряване и до 
повече данъчни постъпления. Ася Гонева заяви, че от гледна точка на синдикатите преговорите са стартирали, но е 
притеснително мълчанието на социалното министерство, което не е дало официалния им старт: Това е един нов подход 
да се бойкотира една мярка срещу сивата икономика и нелоялната конкуренция срещу интересите на работниците и 
служителите, която всяка година работодателите пробват. Преговорите са стартирали от наша гледна точка. Това, което 
мен повече ме възмущава, е мълчанието на социалното министерство. Това ме навежда на мисълта, че сегашното 
ръководство на министерството или не си дава ясна сметка колко сериозен е този проблем, или по този начин заявява, че 
до някаква степен споделя позицията на работодателите. 
 
√ КНСБ плаши с протести заради минималните прагове 
КНСБ е готова да организира протест заради минималните осигурителни доходи БГНЕС КНСБ е готова да организира 
протест заради минималните осигурителни доходи, обяви изпълнителният секретар на синдиката Ася Гонева пред БНР.  
Между бизнеса и профсъюзите зрее напрежение заради тези доходи, които се договарят повече от 10 години в общо 85 
икономически дейности и които засягат около половината от работещите в страната. Обикновено разгарът на преговорите 
е точно през месец август. Тази година обаче тези преговори буксуват.  
Според представители на бизнеса процесът дори не е стартирал официално. С писмо до министрите на финансите и на 
труда и социалната политика – Владислав Горанов и Зорница Русинова, работодателите поискаха преди дни да бъдат 
отменени минималните прагове с аргумента, че увеличават сивия сектор. Синдикатите обаче се обявиха категорично 
против тази теза.  
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев заяви, че минималните осигурителни 
прагове са отживелица. По думите му близо 300 хиляди българи работят в икономически дейности, в които, заради 
административната намеса на пазара на труда, минималната заплата е по-висока от средния осигурителен доход. 
Работодателите ясно изразиха позиция, че преди да се постигне консенсус за начина, по който се договаря минималната 
работна заплата, няма да преговарят за минимални осигурителни прагове. Това е така, защото миналата година бяха 
разпространени административно коефициенти на увеличение на минималните осигурителни доходи в икономическите 
дейности, където нямаше постигнати споразумения. Те въобще не отговарят на средния процент на договорените 
увеличения, каза Велев.  
Според него административно била въведена минимална работна заплата, която не е договаряна.  
Според синдикатите договарянето на праговете води до ръст на осигурените, до повече приходи в общественото 
осигуряване и до повече данъчни постъпления.  
Ася Гонева заяви, че от гледна точка на синдикатите преговорите са стартирали, но е притеснително мълчанието на 
социалното министерство, което не е дало официалния им старт. 

http://bnr.bg/horizont/post/100727353/asa-goneva-knsb-gotovi-sme-da-organizirame-protest-zaradi-minimalnite-osiguritelni-dohodi
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Според нея това е един нов подход да се бойкотира една мярка срещу сивата икономика и нелоялната конкуренция срещу 
интересите на работниците и служителите, която всяка година работодателите пробват.  
Преговорите са стартирали от наша гледна точка. Това, което мен повече ме възмущава, е мълчанието на социалното 
министерство. Това ме навежда на мисълта, че сегашното ръководство на министерството или не си дава ясна сметка колко 
сериозен е този проблем, или по този начин заявява, че до някаква степен споделя позицията на работодателите, каза 
Гонева. 
 
Радио Благоевград 
 
√ Ася Гонева, КНСБ: Готови сме да организираме протест заради минималните осигурителни доходи 
КНСБ е готова да организира протест заради минималните осигурителни доходи, каза за "Хоризонт" изпълнителният 
секретар на синдиката Ася Гонева.  
Между бизнеса и профсъюзите зрее напрежение заради тези доходи, които се договарят повече от 10 години в общо 85 
икономически дейности и които засягат около половината от работещите в страната. Обикновено разгарът на преговорите 
е точно през месец август. Тази година обаче тези преговори буксуват. 
Според представители на бизнеса процесът дори не е стартирал официално. С писмо до министрите на финансите и на 
труда и социалната политика – Владислав Горанов и Зорница Русинова, работодателите поискаха преди дни да бъдат 
отменени минималните прагове с аргумента, че увеличават сивия сектор. Синдикатите обаче се обявиха категорично 
против тази теза. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев заяви, че минималните осигурителни 
прагове са отживелица. По думите му близо 300 хиляди българи работят в икономически дейности, в които, заради 
административната намеса на пазара на труда, минималната заплата е по-висока от средния осигурителен доход: 
Работодателите ясно изразиха позиция, че преди да се постигне консенсус за начина, по който се договаря минималната 
работна заплата, няма да преговарят за минимални осигурителни прагове. Това е така, защото миналата година бяха 
разпространени административно коефициенти на увеличение на минималните осигурителни доходи в икономическите 
дейности, където нямаше постигнати споразумения. Те въобще не отговарят на средния процент на договорените 
увеличения. Административно беше въведена минимална работна заплата, която не е договаряна. Средният коефициент 
се увеличи с повече от 2%. Ние сме категорично против механично да се разпростират такива, еднакви за всички, тъй като 
в някои икономически дейности може да бъде два пъти по-високо увеличението, а в други трябва да има намаление. 
България е единствената страна от ЕС, в която има минимални осигурителни доходи. Това е една отживелица. 
Според синдикатите договарянето на праговете води до ръст на осигурените, до повече приходи в общественото 
осигуряване и до повече данъчни постъпления. Ася Гонева заяви, че от гледна точка на синдикатите преговорите са 
стартирали, но е притеснително мълчанието на социалното министерство, което не е дало официалния им старт: 
Това е един нов подход да се бойкотира една мярка срещу сивата икономика и нелоялната конкуренция срещу интересите 
на работниците и служителите, която, всяка година, работодателите пробват. Преговорите са стартирали от наша гледна 
точка. Това, което мен повече ме възмущава, е мълчанието на социалното министерство. Това ме навежда на мисълта, че 
сегашното ръководство на министерството или не си дава ясна сметка колко сериозен е този проблем, или по този начин 
заявява, че до някаква степен споделя позицията на работодателите. 
 
Експерт БГ 
 
√ КНСБ готви протест заради минималните осигурителни прагове 
КНСБ има готовност да организира протест заради минималните осигурителни доходи. Това заяви изпълнителният 
секретар на синдиката Ася Гонева пред националното радио. 
Въпросните доходи са в общо 85 икономически дейности и засягат около половината от работещите в страната. Те се 
договарят от 10 години и и са предмет на ожесточени обсъждания между бизнеса и профсъюзите. Тази година обаче 
преговорите буксуват. 
Според представители на бизнеса процесът дори не е стартирал официално. С писмо до министрите на финансите и на 
труда и социалната политика – Владислав Горанов и Зорница Русинова, работодателите поискаха преди дни да бъдат 
отменени минималните прагове с аргумента, че увеличават сивия сектор. Синдикатите обаче се обявиха категорично 
против тази теза. 
Според председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев минималните осигурителни 
прагове са отживелица. По думите му близо 300 хиляди българи работят в икономически дейности, в които, заради 
административната намеса на пазара на труда, минималната заплата е по-висока от средния осигурителен доход. 
"Работодателите ясно изразиха позиция, че преди да се постигне консенсус за начина, по който се договаря минималната 
работна заплата, няма да преговарят за минимални осигурителни прагове. Това е така, защото миналата година бяха 
разпространени административно коефициенти на увеличение на минималните осигурителни доходи в икономическите 
дейности, където нямаше постигнати споразумения. Те въобще не отговарят на средния процент на договорените 
увеличения. Административно беше въведена минимална работна заплата, която не е договаряна. Средният коефициент 
се увеличи с повече от 2%", припомни той. 
"Ние сме категорично против механично да се разпростират такива, еднакви за всички, тъй като в някои икономически 
дейности може да бъде два пъти по-високо увеличението, а в други трябва да има намаление. България е единствената 
страна от ЕС, в която има минимални осигурителни доходи. Това е една отживелица", каза още той. 
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Синдикатите обаче твърдят, че договарянето на праговете води до ръст на осигурените, до повече приходи в общественото 
осигуряване и до повече данъчни постъпления. Ася Гонева заяви, че от гледна точка на синдикатите преговорите са 
стартирали, но е притеснително мълчанието на социалното министерство, което не е дало официалния им старт. 
"Това е един нов подход да се бойкотира една мярка срещу сивата икономика и нелоялната конкуренция срещу интересите 
на работниците и служителите, която, всяка година, работодателите пробват. Преговорите са стартирали от наша гледна 
точка. Това, което мен повече ме възмущава, е мълчанието на социалното министерство. Това ме навежда на мисълта, че 
сегашното ръководство на министерството или не си дава ясна сметка колко сериозен е този проблем, или по този начин 
заявява, че до някаква степен споделя позицията на работодателите", каза тя. 
 
Сега 
 
√ КНСБ заплашва с протести заради минималните прагове 
Противоречията между синдикати и работодатели за минималните осигурителни прагове тази година изглеждат вече 
съвсем непреодолими. След като преди дни работодателите обявиха, че отказват да участват в договарянето, сега КНСБ 
заплаши с протести в защита на механизма. Такова предупреждение отправи изпълнителният секретар на профсъюза Ася 
Гонева, цитирана от БНР. 
Въпреки че трябваше да е в най-интензивната си фаза по това време, договарянето за 2017 г. не е започнало. Бизнесът 
отказва да участва в процедурата и иска праговете да бъдат отменени. Синдикатите напротив - искат увеличение с 10%. 
"Преговорите са стартирали от наша гледна точка. Това, което мен повече ме възмущава, е мълчанието на социалното 
министерство. Това ме навежда на мисълта, че сегашното ръководство на министерството или не си дава ясна сметка колко 
сериозен е този проблем, или по този начин заявява, че до някаква степен споделя позицията на работодателите", 
коментира Гонева. Социалният министър действително избягва да заема позиция по спора и се измъкна с мъглявото 
обещание да се търси баланс в рамките на националния съвет за тристранно сътрудничество. 
Гонева обвини работодателите, че бойкотират мярка срещу сивата икономика и нелоялната конкуренция срещу 
интересите на работниците и служителите. Работодателите обаче считат, че праговете отдавна са изчерпали ролята си, и 
сега се разминават драстично с икономическото състояние на отделни сектори и предприятия, както и с динамиката на 
заетостта, производителността на труда и ръста на цените. Според тях мярката не само не бори сивата икономика, ами я 
увеличава. Критики към системата има редовно и от ЕК, според която праговете също не вършат работа в момента. 
БЕЗ ИЗХОД 
Не е ясно какво ще предприеме социалният министър при очертаващия се провал в договарянето. При липса на 
споразумение в отделни сектори Русинова може да наложи административно увеличение, но ситуацията тази година е 
съвсем различна. 
 
Агенция "КРОСС" 
 
√ КНСБ: Готови сме за протест заради минималните осигурителни доходи 
/КРОСС/ КНСБ е готова да организира протест заради минималните осигурителни доходи. 
Между бизнеса и профсъюзите зрее напрежение заради тези доходи, които се договарят повече от 10 години в общо 85 
икономически дейности и които засягат около половината от работещите в страната. Обикновено разгарът на преговорите 
е точно през месец август. Тази година обаче тези преговори буксуват, обясни мотивите изпълнителният секретар на 
синдиката Ася Гонева. 
Според представители на бизнеса процесът дори не е стартирал официално. С писмо до министрите на финансите и на 
труда и социалната политика - Владислав Горанов и Зорница Русинова, работодателите поискаха преди дни да бъдат 
отменени минималните прагове с аргумента, че увеличават сивия сектор. Синдикатите обаче се обявиха категорично 
против тази теза. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев заяви, че минималните осигурителни 
прагове са отживелица. По думите му близо 300 хиляди българи работят в икономически дейности, в които, заради 
административната намеса на пазара на труда, минималната заплата е по-висока от средния осигурителен доход. 
Работодателите ясно изразиха позиция, че преди да се постигне консенсус за начина, по който се договаря минималната 
работна заплата, няма да преговарят за минимални осигурителни прагове. Това е така, защото миналата година бяха 
разпространени административно коефициенти на увеличение на минималните осигурителни доходи в икономическите 
дейности, където нямаше постигнати споразумения. Те въобще не отговарят на средния процент на договорените 
увеличения. Административно беше въведена минимална работна заплата, която не е договаряна. Средният коефициент 
се увеличи с повече от 2%. Ние сме категорично против механично да се разпростират такива, еднакви за всички, тъй като 
в някои икономически дейности може да бъде два пъти по-високо увеличението, а в други трябва да има намаление. 
България е единствената страна от ЕС, в която има минимални осигурителни доходи. Това е една отживелица, коментира 
Василев.  
Според синдикатите договарянето на праговете води до ръст на осигурените, до повече приходи в общественото 
осигуряване и до повече данъчни постъпления. Ася Гонева заяви, че от гледна точка на синдикатите преговорите са 
стартирали, но е притеснително мълчанието на социалното министерство, което не е дало официалния им старт. 
Това е един нов подход да се бойкотира една мярка срещу сивата икономика и нелоялната конкуренция срещу интересите 
на работниците и служителите, която всяка година работодателите пробват. Преговорите са стартирали от наша гледна 
точка. Това, което мен повече ме възмущава, е мълчанието на социалното министерство. Това ме навежда на мисълта, че 
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сегашното ръководство на министерството или не си дава ясна сметка колко сериозен е този проблем, или по този начин 
заявява, че до някаква степен споделя позицията на работодателите, посочи тя. 
 
Novinite.bg 
 
√ КНСБ готови за нов протест 
КНСБ е в готвност да организира протест заради минималните осигурителни доходи, каза изпълнителният секретар на 
синдиката Ася Гонева за БНР.  
Между бизнеса и профсъюзите съществува напрежение заради доходите, които се договарят повече от 10 години в общо 
85 икономически дейности и които засягат около половината от работещите в страната. 
Представителите на бизнеса коментират, че процесът по преговори за минималните осигурителни доходи още не е 
стартирал официално. С писмо до министрите на финансите и на труда и социалната политика – Владислав Горанов и 
Зорница Русинова, преди дни работодателите поискаха да бъдат отменени минималните прагове с аргумента, че 
увеличават сивия сектор.  
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев заяви, че минималните осигурителни 
прагове са отживелица. По думите му близо 300 хиляди българи работят в икономически дейности, в които, заради 
административната намеса на пазара на труда, минималната заплата е по-висока от средния осигурителен доход. 
"Работодателите ясно изразиха позиция, че преди да се постигне консенсус за начина, по който се договаря минималната 
работна заплата, няма да преговарят за минимални осигурителни прагове. Това е така, защото миналата година бяха 
разпространени административно коефициенти на увеличение на минималните осигурителни доходи в икономическите 
дейности, където нямаше постигнати споразумения", каза Велев. 
"Административно беше въведена минимална работна заплата, която не е договаряна. Средният коефициент се увеличи 
с повече от 2%. Ние сме категорично против механично да се разпростират такива, еднакви за всички, тъй като в някои 
икономически дейности може да бъде два пъти по-високо увеличението, а в други трябва да има намаление. България е 
единствената страна от ЕС, в която има минимални осигурителни доходи", каза още той. 
Според синдикатите договарянето на праговете води до ръст на осигурените, до повече приходи в общественото 
осигуряване и до повече данъчни постъпления. Ася Гонева коментира, че от гледна точка на синдикатите преговорите са 
стартирали, но е притеснително мълчанието на социалното министерство, което не е дало официалния им старт. 
"Това е един нов подход да се бойкотира една мярка срещу сивата икономика и нелоялната конкуренция срещу интересите 
на работниците и служителите, която всяка година работодателите пробват. Преговорите са стартирали от наша гледна 
точка", каза Гонева. 
 
news.data.bg 
 
√ КНСБ плаши с протест 
КНСБ е готова да организира протест заради минималния осигурителен доход (МОД). Това предупреди изпълнителният 
секретар на синдиката Ася Гонева. Оттам настояват да се съобразят с техните искани заради липсата на диалог с бизнеса. 
Между работодателите и синдикатите зрее напрежение заради МОД, който се договаря повече от 10 години в общо 85 
икономически дейности. Тази година обаче преговорите не стартираха, припомни БНР. Бизнесът вече поиска отмяна на 
МОД с писма, изпратени до финансовия министъри министъра на труда и социалната политика. Председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев коментира, че МОД е отживелица. Той обясни, че близо 
300 000 българи работят в икономически дейности, в които, заради административната намеса на пазара на труда, 
минималната заплата е по-висока от средния осигурителен доход. 
От другата страна на спора синдикатите смятат, че договарянето на праговете води до ръст на осигурените, до повече 
приходи в общественото осигуряване и до повече данъчни постъпления. 
"Това е един нов подход да се бойкотира една мярка срещу сивата икономика и нелоялната конкуренция срещу 
интересите на работниците и служителите, която всяка година работодателите пробват", коментира Ася Гонева. 
 
Novini bg 
 
√ КНСБ плаши с протест 
КНСБ е готова да организира протест заради минималния осигурителен доход (МОД). Това предупреди изпълнителният 
секретар на синдиката Ася Гонева. Оттам настояват да се съобразят с техните искани заради липсата на диалог с бизнеса. 
Между работодателите и синдикатите зрее напрежение заради МОД, който се договаря повече от 10 години в общо 85 
икономически дейности. Тази година обаче преговорите не стартираха, припомни БНР. Бизнесът вече поиска отмяна на 
МОД с писма, изпратени до финансовия министъри министъра на труда и социалната политика. Председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев коментира, че МОД е отживелица. Той обясни, че близо 
300 000 българи работят в икономически дейности, в които, заради административната намеса на пазара на труда, 
минималната заплата е по-висока от средния осигурителен доход. 
От другата страна на спора синдикатите смятат, че договарянето на праговете води до ръст на осигурените, до повече 
приходи в общественото осигуряване и до повече данъчни постъпления. 
"Това е един нов подход да се бойкотира една мярка срещу сивата икономика и нелоялната конкуренция срещу 
интересите на работниците и служителите, която всяка година работодателите пробват", коментира Ася Гонева. 
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Телевизия Пресс 
 
√ КНСБ плаши с протест 
КНСБ е готова да организира протест заради минималния осигурителен доход (МОД). Това предупреди изпълнителният 
секретар на синдиката Ася Гонева. Оттам настояват да се съобразят с техните искани заради липсата на диалог с бизнеса. 
Между работодателите и синдикатите зрее напрежение заради МОД, който се договаря повече от 10 години в общо 85 
икономически дейности. Тази година обаче преговорите не стартираха, припомни БНР. Бизнесът вече поиска отмяна на 
МОД с писма, изпратени до финансовия министъри министъра на труда и социалната политика. Председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев коментира, че МОД е отживелица. Той обясни, че близо 
300 000 българи работят в икономически дейности, в които, заради административната намеса на пазара на труда, 
минималната заплата е по-висока от средния осигурителен доход. От другата страна на спора синдикатите смятат, че 
договарянето на праговете води до ръст на осигурените, до повече приходи в общественото осигуряване и до повече 
данъчни постъпления. "Това е един нов подход да се бойкотира една мярка срещу сивата икономика и нелоялната 
конкуренция срещу интересите на работниците и служителите, която всяка година работодателите пробват", коментира 
Ася Гонева. 
 
Дума 
 
√ КНСБ плаши с протест заради минималните осигурителни прагове 
КНСБ е готова да организира протест заради минималните осигурителни прагове, заяви изпълнителният секретар на 
синдиката Ася Гонева. Между бизнеса и профсъюзите зрее напрежение по въпроса, след като четирите национално 
представителни работодателски организации настояха договарянето на минималните прагове да отпадне и обявиха, че 
няма да участват в договарянето им за следващата година. Обикновено разгарът на преговорите е точно през месец 
август, но в момента те не се водят. Според представители на бизнеса процесът дори не е стартирал официално. 
Ася Гонева заяви обаче, че от гледна точка на синдикатите преговорите са започнали, но е притеснително мълчанието на 
социалното министерство, което не е дало официалния им старт. Според синдикатите договарянето на праговете води до 
ръст на осигурените, до повече приходи в общественото осигуряване и до повече данъчни постъпления. Според Гонева 
това би могло да говори, че сегашното ръководство на министерството или не си дава ясна сметка колко сериозен е този 
проблем, или по този начин заявява, че до някаква степен споделя позицията на работодателите. 
"Това е един нов подход да се бойкотира една мярка срещу сивата икономика и нелоялната конкуренция срещу 
интересите на работниците и служителите, която всяка година работодателите пробват", заяви Гонева. 
ДУМА припомня, че вместо минимални прагове, бизнесът настоя заедно със синдикатите и правителството да се 
изработи консенсусен модел за определяне на минималната заплата по икономически сектори. Вчера председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев отново заяви, че минималните осигурителни прагове са 
отживелици, а България е единствената страна в ЕС, която ги прилага. Той посочи, че близо 300 хил. души работят в 
сектори, в които заради административна намеса на пазара на труда минималната работна заплата е по-висока от 
средния осигурителен доход. "Осигурителните измами са криминализирани, защо са ни тези прагове. Всички трябва се 
осигуряват на реалните си заплати, а не на някакви прагове, категоричен беше Велев. 
 
Actualno.com 
 
√ Преговорите между синдикати и бизнес за минималните осигурителни доходи буксуват 
КНСБ е готова да организира протест заради минималните осигурителни доходи. Това обяви изпълнителният секретар на 
синдиката Ася Гонева. "Между бизнеса и профсъюзите зрее напрежение заради тези доходи, които се договарят повече 
от 10 години в общо 85 икономически дейности и които засягат около половината от работещите в страната. Обикновено 
разгарът на преговорите е точно през месец август. Тази година обаче тези преговори буксуват", каза Гонева през БНР.  
Ножицата между бедни и заможни се разтваря още повече  
Според представители на бизнеса процесът дори не е стартирал официално. С писмо до министрите на финансите и на 
труда и социалната политика – Владислав Горанов и Зорница Русинова, работодателите поискаха преди дни да бъдат 
отменени минималните прагове с аргумента, че увеличават сивия сектор. Синдикатите обаче се обявиха категорично 
против тази теза. Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев заяви, че 
минималните осигурителни прагове са отживелица. По думите му близо 300 000 българи работят в икономически 
дейности, в които, заради административната намеса на пазара на труда, минималната заплата е по-висока от средния 
осигурителен доход. Миналия месец Велев каза, че докато не се постигне консенсус за начина, по който се договаря 
минималната работна заплата, бизнесът няма да води преговори за минималните осигурителни прагове. "Това е така, 
защото миналата година бяха разпространени административно коефициенти на увеличение на минималните 
осигурителни доходи в икономическите дейности, където нямаше постигнати споразумения. Те въобще не отговарят на 
средния процент на договорените увеличения. Административно беше въведена минимална работна заплата, която не е 
договаряна", каза Велев. "Средният коефициент се увеличи с повече от 2%. Ние сме категорично против механично да се 
разпростират такива, еднакви за всички, тъй като в някои икономически дейности може да бъде два пъти по-високо 
увеличението, а в други трябва да има намаление. България е единствената страна от ЕС, в която има минимални 
осигурителни доходи. Това е една отживелица", смята председателят на АИКБ. Според синдикатите обаче договарянето 
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на праговете води до ръст на осигурените, до повече приходи в общественото осигуряване и до повече данъчни 
постъпления. Ася Гонева заяви, че от гледна точка на синдикатите преговорите са стартирали, но е притеснително 
мълчанието на социалното министерство, което не е дало официалния им старт. "Това е един нов подход да се 
бойкотира една мярка срещу сивата икономика и нелоялната конкуренция срещу интересите на работниците и 
служителите, която всяка година работодателите пробват. Преговорите са стартирали от наша гледна точка", каза Гонева.  
КНСБ иска 700 лв. минимална заплата за висшисти, работещи по специалността си от 2017 г.  
"Това, което мен повече ме възмущава, е мълчанието на социалното министерство. Това ме навежда на мисълта, че 
сегашното ръководство на министерството или не си дава ясна сметка колко сериозен е този проблем, или по този начин 
заявява, че до някаква степен споделя позицията на работодателите", смята изпълнителният секретар на КНСБ. 
 
Econ.bg 
 
√ Синдикатите готвят протест заради минималните осигурителни доходи 
Между бизнеса и профсъюзите съществува напрежение заради доходите, които се договарят повече от 10 години в общо 
85 икономически дейности и които засягат около половината от работещите в страната 
КНСБ е в готвност да организира протест заради минималните осигурителни доходи, каза изпълнителният секретар на 
синдиката Ася Гонева за БНР.  
Между бизнеса и профсъюзите съществува напрежение заради доходите, които се договарят повече от 10 години в общо 
85 икономически дейности и които засягат около половината от работещите в страната.  
Представителите на бизнеса коментират, че процесът по преговори за минималните осигурителни доходи още не е 
стартирал официално. С писмо до министрите на финансите и на труда и социалната политика – Владислав Горанов и 
Зорница Русинова, преди дни работодателите поискаха да бъдат отменени минималните прагове с аргумента, че 
увеличават сивия сектор.  
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев заяви, че минималните осигурителни 
прагове са отживелица. По думите му близо 300 хиляди българи работят в икономически дейности, в които, заради 
административната намеса на пазара на труда, минималната заплата е по-висока от средния осигурителен доход.  
"Работодателите ясно изразиха позиция, че преди да се постигне консенсус за начина, по който се договаря минималната 
работна заплата, няма да преговарят за минимални осигурителни прагове. Това е така, защото миналата година бяха 
разпространени административно коефициенти на увеличение на минималните осигурителни доходи в икономическите 
дейности, където нямаше постигнати споразумения", каза Велев.  
"Административно беше въведена минимална работна заплата, която не е договаряна. Средният коефициент се увеличи 
с повече от 2%. Ние сме категорично против механично да се разпростират такива, еднакви за всички, тъй като в някои 
икономически дейности може да бъде два пъти по-високо увеличението, а в други трябва да има намаление. България е 
единствената страна от ЕС, в която има минимални осигурителни доходи", каза още той.  
Според синдикатите договарянето на праговете води до ръст на осигурените, до повече приходи в общественото 
осигуряване и до повече данъчни постъпления. Ася Гонева коментира, че от гледна точка на синдикатите преговорите са 
стартирали, но е притеснително мълчанието на социалното министерство, което не е дало официалния им старт.  
"Това е един нов подход да се бойкотира една мярка срещу сивата икономика и нелоялната конкуренция срещу 
интересите на работниците и служителите, която всяка година работодателите пробват. Преговорите са стартирали от 
наша гледна точка", каза Гонева. 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
Труд 
 
√ Валутният борд е "виновник" банките ни да са в добро състояние 
Печатането на пари в еврозоната забърка огромни проблеми, които ни подминаха. 
Ако кажете на някой европейски банкер какви са резултатите от стрес тестовете на българските банки, то той надали ще 
ви повярва. Причината е проста – докато ефектите от печатането на пари от Европейската централна банка започват да 
тежат върху европейските банки, в България ние останахме настрана от тази буря и избегнахме произлезлите проблеми. 
А главният "виновник" за всичко това е добрият стар валутен борд. 
Анализаторите и икономистите обикновено се фокусираме основно върху стабилността на курса на лева като основна 
полза от валутния борд. Но премахването на възможността на централната банка да печата безконтролно пари е не по-
малък плюс, както виждаме днес. И това личи от сравнението между паричните политики и ефектите от тях на БНБ и ЕЦБ 
през последните години. 
В условия на валутен борд БНБ е надзорен и контролен орган, който може единствено да следи дали поднадзорните му 
институции (основно банките) се придържат към рамките на закона и добрите практики в сектора. В по-редки случаи БНБ 
предписва задължителни или незадължителни препоръки към банките. Например такава успешна препоръка беше 
българските банки да избегнат прекалено въвличане в гръцки ценни книжа и акции. Валутният борд отнема 
възможностите на БНБ да печата пари и да ги влива в икономиката, надявайки се, че това ще стимулира потреблението, 
повиши инфлацията и задвижи икономическия растеж. 
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От друга страна, ЕЦБ може да печата пари. И когато европейската икономика закъса под натиска на световната финансова 
криза, политиците оказаха натиск върху Европейската централна банка да "стимулира" икономиката и да спаси банковия 
сектор именно чрез завъртане на печатницата. 
Е, осем години по-късно можем да твърдим, че икономиката със сигурност е далеч от стимулирана, а спасяването на 
банковия сектор в еврозоната е било просто временно отлагане и замитане на проблемите там. Политиката по нулеви 
лихви (и даже отрицателни лихви по депозитите в ЕЦБ) имаше за цел да стимулира банките да раздават кредити, а не да 
държат резерви в централната институция. Политиката по директно печатане и изкупуване на активи пък трябваше да 
помогне на държавите да избегнат дългова криза и да укрепи цените на финансовите активи. Всичко това беше чудесно 
като замисъл и като цели, но ефектите в банките от еврозоната днес са далеч от толкова положителни. Даденото им 
спокойствие и гаранциите на ЕЦБ не послужиха за бързо изчистване на портфейлите от лоши активи, а напротив – те бяха 
допълнително забатачени. Ниските основни лихви пък сринаха печалбите на европейските банки и те бяха принудени да 
потърсят по-рискови вложения – оттам дойде както скок на лошите кредити (в търговските банки), така и рискови и 
волатилни експозиции към развиващи се икономики (в инвестиционните). В крайна сметка осем години след това 
"спасяване" и "стимулиране" отново си говорим за капиталови дупки в италианските банки, за рекордно ниски печалби и 
дори загуби в Обединеното кралство и Германия, за замразени реформи на банките във Франция и Испания и т.н. 
В България ние не можехме да печатаме пари, за да се "спасяваме" и "стимулираме", и трябваше да преминем през добрия 
стар метод на възстановяване през корекция на цените. Тост цените на надценените активи паднаха в реално изражение, 
трудът и капиталът се преместиха, а банките поеха реалните загуби от направените си неблагоразумни инвестиции. Нашите 
банки, знаейки, че няма как да им бъдат налети напечатани пари, през цялото време са оценявали риска относително 
правилно и възможните загуби не ги разклатиха сериозно. И именно тук дойде контрастът – докато в еврозоната фалираха 
десетки банки, в България нямахме дори разклащане между 2008 и 2010 г. 
Именно това е дисциплиниращият ефект на валутния борд. Той отнема възможността на политическата класа да печата 
безконтролно пари и по този начин да си "купува" време, избори или и двете през банковата система. Неразумна парична 
политика на централната банка обаче неминуем води до негативни ефекти в бъдеще. Ако напечатаните пари са налети 
директно в потребление, инфлацията започва да изяжда реалната доходност по раздадените от банките кредити. Ако 
напечатаните пари са налети в някакви активи, то инвеститорите в реалната икономика получават непазарни стимули и 
създават грешни бизнес планове и инвестиции – в крайна сметка генерират лоши кредити и отварят капиталови дупки в 
банките. Всичко това се вижда днес в еврозоната. 
Българският валутен борд предотвратява тези рискови политики и ние не страдаме от нито един от гореспоменатите 
проблеми. Това се доказа и нагледно от безпрецедентния за Европа стрес тест на цял банков сектор и преглед на активите, 
който приключи през изминалата седмица. Българската банкова система е със значително по-висока капиталова 
адекватност от европейската и е със значително по-висока способност да премине дори изключително негативен 
икономически шок без системен риск и нужда от държавна капиталова намеса. Забележете, че докато в еврозоната и 
Великобритания се обсъждат хипотези за поредното многомилиардно наливане на напечатани пари в банките, в България 
се предписват единствено мерки за подсигуряване на банките в дори най-тежката (не)възможна* криза. 
Колкото и да е трудно да се повярва, завещаният ни от професор Стив Ханке валутен борд даде основа на българската 
банкова система**, която днес по много показатели е по-стабилна от европейската. И това трябва да бъде повод за гордост, 
а не за присмех и нихилизъм. 
*Негативните сценарий в българските стрес тестове са комбинация от изключително тежки последици за икономиката, 
които хем се случват едновременно, хем никой не предприема контрамерки. Както каза Емил Хърсев, това е практически 
невъзможен апокалиптичен сценарий, който, ако се случи, последната ни грижа ще са банките. Въпреки това дори при 
него системата ни остава здрава. 
**Уточняваме, че говорим за т.нар. търговско банкиране – събиране на депозити и раздаване на кредити. Освен него 
съществува и инвестиционно банкиране, в което държавата ни е критично изостанала спрямо развитите държави. 
Причината за това е основно недобрите политики за развитие на фондовата ни борса. 
 
Инвестор.БГ 
 
√ Вучева: След стрес тестовете може да влезем в „чакалнята“ на еврозоната 
БНБ изпрати изключително позитивни сигнали към обществото и бизнеса в страната, твърди д-р Боян Иванчев. 
След проверката на активите на банките и стрес тестовете вероятно ще последва административната процедура за влизане 
на страната в ERM II (механизъм, известен като "чакалнята на еврозоната). Това мнение изказа в интервю за Делян 
Петришки в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria проф. Христина Вучева, бивш финансов министър. 
"Не сме чули такова изявление от страна на управителя на БНБ, но скоро можем да го очакваме. Не съм оптимист за това 
какъв отговор ще получим, но важното е, че ние сме направили това, което трябва, като държава", добави проф. Вучева. 
Тя припомни, че проверките са част от обещанието на новия управител на БНБ Димитър Радев в програмата, която той 
представи пред парламентаристите. В България стрес тестове се правят и досега, но в такъв мащаб преглед на качеството 
на активите не бе правено, поясни още проф. Вучева.  
Преди около месец след вота за Brexit отново пред Bloomberg TV Bulgaria бившият замeстник-министър на икономиката 
София Касидова заяви, че "на България се предоставя безспорно уникална възможност" и "голям шанс" за влизане в 
еврозоната, "който не бива да се пропуска". "След турбуленциите, които се случиха и показаха уязвимостта на страните от 
ЕС, този процес ще бъде съкратен и чакалнята няма да бъде две години, а може би много по-кратка", заяви Касидова. 
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Стрес тестовете са проведени по методика, характерна за ЕЦБ и другите европейски държави, макар и от български 
специалисти, поясни от своя страна и д-р Боян Иванчев, доктор по икономика. "Аз поставям проверката на качеството на 
активите на цялата банкова система в България в положителен контекст. Това е добре за страната ни, за банковата ни 
система, за икономиката ни", каза той. 
Според Вучева проверките не са излишни, защото банкирането е дейност, която подлежи на регулация, а кризата през 
2008 г. до голяма степен се е дължала на отслабване на регулациите. 
"Обществото трябва да получи своята по-голяма доза доверие към банковата система. То страда от синдром на 
непрекъснато недоверие. Но този резултат трябва да убеди много хора в България, че българската банкова система и 
българската централна банка работят добре", поясни проф. Вучева. 
На подобно мнение е и д-р Иванчев. По думите му проверките са показали, че няма никакви проблеми в банковата 
система. 
"Имаме средна капиталова адекватност от първи ред в размер на 18,9%. Това не е значително над минималната 
адекватност, това е 4 пъти над минимално изискуемото. Това са изключително позитивни сигнали към обществото и 
бизнеса в страната", поясни той. 
 
Money.bg 
 
√ Ударен ръст при еднодневните трудови договори през лятото 
Откакто температурите започнаха да се покачват, рязко е нараснал и броят на сключените еднодневни трудови договори 
през последните месеци. 
От общо 147 000 регистрирани образци на документа от началото на годината досега, около 115 000 еднодневни договора 
са подписани само от май до средата на август. 
От тях пък близо 85 770 броя еднодневни трудови договора между земеделски производители и работници са заверени 
през юни, юли и до средата на настоящия месец, съобщиха за money.bg от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по 
труда" към Министерството на труда и социалната политика. 
Ръстът на сключени еднодневни трудови договори гони броят им от миналата година, когато през юни официално влязоха 
в сила. 
Според данните от 2015 година малко над 1000 земеделци са използвали 72 000 документа. 
Едва една четвърт от документите, регистрирани през 2016 година, са подписани през първите четири месеца от годината. 
Така броят им възлиза на 32 000 еднодневни трудови договора за периода от януари до април. 
Връзката между нивото на сезонна заетост през лятото и броя на сключените еднодневни трудови договори се намира и 
във времето по прибиране на реколтата. 
"Самите договори са създадени с тази цел да позволят наемане при облекчени условия на голям брой хора за кратко 
време, когато трябва бързо да се прибере реколтата", коментираха от агенцията. 
Най-голям процент на подписани между работодатели и служители документи, позволяващи на нашенци да се трудят за 
ден, са съсредоточени в Стара Загора, Пловдив, Хасково и Силистра, уточниха още от агенцията. 
Най-много работници тази година са се отправили към полетата с маслодайни рози и черешовите насаждения, чиято 
реколта вече отмина. Именно в тези две земеделски дейности са масово регистрираните договори от стопани, като към 
тях се включват и прибирането на реколтата от лозя и малини на родна територия. 
В същото време от началото на годината досега инспекторите от агенцията са следили зорко за нарушения на работното 
място, тъй като са извършили 1560 проверки на земеделски производители. 
По време на инспекцията експертите са установили 6200 нарушения на работното място и са спипали 115 работници, които 
се трудили без договор. 
 
Телевизия Блумбърг 
 
√ Петролният възел се заплита 
Пазарен коментар на Кузман Илиев в Investbook 
ОПЕК е необикновен картел, защото има много политика, религия и бизнес. Това каза пазарният анализатор Кузман Илиев 
в предаването Investbook на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Димитър Вучев. Илиев обясни, че противопоставянето на два 
религиозни центъра, сунити и шиити, е пряко свързано със Саудитска Арабия и Иран, които се опитват да привлекат към 
себе си, колкото може по-голяма част от арабския свят.  
"Всичко е политика. Иран и СА са в квазивойна". 
Илиев коментира и фактът, че Русия използва бази на Иран за атаки срещу Ислямска държава и срещу бунтовници, 
финансирани от САЩ. 
"САЩ вижда проблем в дългосрочното сближаване на Русия и Иран". "Възелът много се заплита" 
За сривовете на петрола, на които станахме свидетели, от над 120 долара до 27 долара, анализаторът каза: "В тълкуването 
на състоянието на петрола по-скоро трябва да се гледа търсенето". По думите му максималните обеми са на лице, но "ако 
имахме нормална, работеща икономика, те щяха да бъдат абсорбирани". 
"Цената на петрола няма да мърда много нагоре, докато не се задвижат икономиките. Ако се обезцени доларът също ще 
има ръст в цената на петрола, но от страна на валута, а не на търсене и предлагане." 
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√ Плановете за управление на риска от наводнения ще бъдат готови до края на 2016 
Добромир Симидчиев, експерт по регионална политика, в Бизнес старт 
До края на 2016 плановете за управление на риска от наводнения ще бъдат готови, с което страната няма да бъде в 
нарушение и в риск от загуба на средства. Въпреки забавянето, проектът ще бъде изпълнен. За първи път България ще има 
планове за управление на риска от наводнения, които са професионално направени и с много високо ниво на сложност на 
анализа. Това коментира експертът по регионална политика Добромир Симидчиев в предаването "Бизнес старт" с Йоанна 
Николова по Bloomberg TV Bulgaria. 
Планът за управление на риска от наводнения е изискуем по директива, транспонирана през 2010 в Закона за водите. Той 
преминава през няколко дейности – предварителна оценка на риска от наводнения, карта на застрашените територии и 
изготвяне на планове за управление на риска от наводнения, обясни експертът. 
По думите му Министерство на околната среда и водите решава да оформи подобен проект и възложи тези дейности на 
своите четири басейнови дирекции. В част от дейностите, сред които екологични оценки, цифровизиране и изработване 
на карти, дигитализиране на географски данни, басейновите дирекции се натъкват на голяма конкуренция на пазара и 
обжалване на процедури, което забавя процеса и застрашава изпълнението на целия проект. Виждайки, че има риск от 
неизпълнение, Министерството изважда тези дейности, за може проектът да продължи, обясни Симидчиев. Това забавяне 
води до резултата, че не всичко ще може да се финансира от ОП "Околна среда", а за част от дейностите под 3 млн. ще 
бъдат необходимо национално финансиране, посочи той. 
 
Econ.bg 
 
√ Американските индекси завършиха сесията с растеж 
Dow Jones Industrial Average нарасна с 20 пункта, или 0,1%, до 18 572 пункта, по-широкият S & P 500 добави 4 пункта, или 
0,19%, до 2182 пункта, докато Nasdaq приключи сесията почти без изменение с ръст от 0,03% до 5228 пункта 
Американските индекси завършиха с незначителни ръстове след като рязко компенсираха по-ранните загуби при 
излизането на протокола на Фед, който показа, че членовете му са разделени относно мнението за скорошно повишение 
на лихвите.  
В момента вероятността за повишение на лихвите на Фед до декември леко спадна до 48.5% спрямо 51% в предишния 
ден.  
Протоколът от последното заседание на Фед от юли предполага, че повишаване на лихвите може да се случи преди края 
на годината.  
Dow Jones Industrial Average нарасна с 20 пункта, или 0,1%, до 18 572 пункта, по-широкият S & P 500 добави 4 пункта, или 
0,19%, до 2182 пункта, докато Nasdaq приключи сесията почти без изменение с ръст от 0,03% до 5228 пункта.  
По време на срещата си през юли членовете на американския Федерален резерв са изказали своите опасения от 
гласуването в полза на Brexit във Великобритания и са показали облекчение за пазара на труда, но са били разделени дали 
това означава, че банката трябва по-скоро да вдигне отново лихвите.  
И докато краткосрочните рискове за спад на икономиката в САЩ са се понижили, членовете на Фед продължават да се 
притесняват за някои тенденции зад граници, като например икономическото развитие на Китай и лошото състояние на 
някои европейски банки.  
Като цяло Бордът на директорите е бил единодушен, че трябва да се съберат повече данни, преди да се определи точният 
момент за повишаване на лихвите. Някои от членовете предпочитат да видят устойчива инфлация от над 2%, преди да 
предприемат подобен ход.  
Някои икономисти прогнозират, че американската централна банка може да повиши лихвените проценти на следващото 
си заседание по паричната политика идния месец. Според други обаче е по-вероятно това да стане през декември.  
В сряда председателят на Фед за Ню Йорк Уилям Дъдли заяви, че повишаване на лихвените проценти може да има още 
през следващия месец. Междувременно гуверньорът на Фед за Атланта Денис Локхарт каза, че американската икономика 
е достатъчно силна, за да устои на поне едно увеличение през тази година.  
Сред отделните компоненти вниманието привлече Cisco Systems със спад от 1,7 на сто. Американският производител на 
мрежово оборудване обмисля според медийни публикации съкращаването на цели 14 000 служители, почти 20 на сто от 
общата численост на служителите. 


