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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
Сега 
 
√ Сивата икономика расте единствено на пазара на труда 
В страни, където няма минимална работна заплата, доходите са по-високи, казва председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев 
Васил Велев е роден през 1959 г. Завършил е Техническия университет в София и Икономическия университет във Варна. 
От 1999 г. е изпълнителен директор на "Стара планина холд" АД. Председател е на управителния съвет на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България.  
- Господин Велев, преди дни бизнесът постигна една своя победа - ЕК одобри наредбата за компенсиране на скъпия ток 
за индустрията. Как определяте това година след протестите на работодателите? 
- Това наистина е успех за нас. Изплащането на парите обаче няма да стане автоматично и бързо, защото е един вид 
държавна помощ и подобно на европроектите, има бюрократични трудности. Те обаче са по-лесната част, по-трудната 
беше да стигнем дотук и ЕК да одобри наредбата. Тя влиза в сила от 1 август 2015 г. и фирмите ще получат парите и за 
изминалата година. Очаквам първите плащания да започнат през септември. 
Радващото за нас е, че тази помощ идва в пълния си обем, в който ЕК ни я дава като възможност. А не както често правим, 
сами да се престараваме и самоограничаваме допълнително, без това да е нужно. Сумата, която ще влезе във фирмите, е 
около 100 млн. лв. годишно, а компаниите, които ще ползват компенсацията са около 250. 
Тези дни започна обсъждането на нови, по-кратки срокове за включване на фирмите към електрическата мрежа. Според 
редица международни изследвания традиционно сме много зле по този показател. Срокът за включване е важен, защото 
е част от останалите срокове в инвестиционния процес - като започнем от разрешенията за строеж, та до разрешенията за 
ползване. По тези показатели България изостава и те ни дърпат назад в класациите, въпреки че се опитваме да привличаме 
инвеститори. Ако искаме да променим нещата, трябва да започнем от тук. 
- А колко други неща трябва да се променят? 
- Съкращаването на срокове става бавно. За останалите проблеми също трябва много време, а няма гаранция, че нещо ще 
се промени. Говоря най-вече за липсата на работещо електронно управление. Уж на хартия нещата са едни, а в 
действителност са съвсем други. Фирмите пак се сблъскват с мълчаливия отказ, липсва оценка на въздействието на 
нормативните актове. В момента под "оценка" се разбира само това как предложението ще се отрази на бюджета. 
Сериозен проблем са и таксите, които често пъти се превръщат в поредния данък като такса "смет". За реформа в 
събирането и извозването на битовите отпадъци говорим много отдавна, но и досега тя продължава да се отлага. 
Принципът "замърсителят плаща", а не собственикът на имота, трябва да се въведе незабавно. Общините поискаха 
преходен период от 10 г., но ние настояваме това да стане веднага. Явно ще се търси някакъв компромис. 
- Какъв например? 
- Разумният срок е две, три години. Промяната не бива да е като пенсионната реформа и да продължава десетилетия. Тази 
несправедливост - онзи, който замърсява повече, да плаща наравно с останалите или даже по-малко, трябва да се 
прекрати. Тънем в боклуци, защото няма икономическа принуда. А в същото време тяхното събиране, извозване и 
обработване струва скъпо, има и куп злоупотреби по веригата, а управлението като цяло е неефективно. Проблемът обаче 
не е само с "такса смет". 
- Събират ли се още такси за подаване на годишни финансови отчети? 
- Това е един от големите проблеми, когато говорим за електронно управление. Защо този отчет трябва да се внася на две 
места? А преди беше на три - НАП, статистиката и Търговския регистър, като това може да става само на едно от тези места. 
От години търсим възможности за промяна и дори има проект, който се финансира с евросредства, но до момента реално 
системата не работи. Ние настояваме финансовите отчети да се подават електронно само на едно място и това може да 
стане още през следващата година. Но както се движат нещата, по-скоро това ще стане факт през 2018 г. 
- Защо България не успява да догони Румъния по ръст на икономиката? Евростат показва, че ние напредваме с 3%, а 
северната ни съседка - с почти 6%? 
- Това е така, но монетата има и друга страна. Нашият ръст е много над средния в ЕС. Дори сме в първите шест държави по 
ръст на икономиката на годишна база. От 28 страни това не е лош резултат. Дали е достатъчно добър? Не е. Икономиката 
ни има много по-голям потенциал и политическата стабилност е важна предпоставка за него. 
Главен задържащ фактор в момента обаче е недостигът на кадри. Ако до преди няколко години в България се търсеха 
определени специалисти, то сега фирмите търсят всякакви хора. Липсват инженери, средни техници, даже колеги по 
морето се оплакват, че няма кой да измие чиниите и да оправи леглата. Т.е. нискоквалифицирани работници също няма. 
Ние отказваме поръчки не защото нямаме мощности, за да ги произведем, а защото нямаме хора, с които да ги 
произведем. В същото време държавата по инерция продължава организирано да изнася работна ръка и също толкова 
организирано да пречи на вноса на кадри. 
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Навремето имахме споразумения за износ на работници и сега продължаваме да си мислим, че това е приоритет - да 
намерим работа на хората навън, за да намалим безработицата. А тук остават онези, на които просто не им се работи. 
Нашата агенция по заетостта разлепва обяви в областните управи как някоя фирма зад граница търси специалисти, т.е. тя 
работи като агенция на чужди фирми за доставка на персонал. Реално работи срещу тези, които й плащат заплатите - 
българските фирми и граждани. Същото е и в образованието - събираме данъци, плащаме за образование чрез бюджета 
и не получаваме такива специалисти, от каквито се нуждаем. Така няма да стане! 
- Докога ще се хвалим с ниските заплати като предимство, с което да привличаме инвеститорите? 
- България първо се хвали с ниските данъци, а ниските производствени разходи са на второ място. Ако се огледаме, ще 
видим, че напоследък привличаме инвестиции, които не изискват квалифицирана работна ръка и съответно са с ниска 
добавена стойност, макар и да ги наричаме производство на компоненти за автомобили и т.н. Нивото на месечни 
възнаграждения при тях е от порядъка на средно 500-700 лв. и изискванията към образованието и квалификацията не са 
високи. Достатъчно е да различаваш цветовете, за да можеш да вържеш кабелите - това изтъкваме като наше голямо 
постижение в производството на части за автомобили. Там работят често хора с ниски възможности, хора от малцинствата, 
а текучеството е 20-30% годишно. Това обаче също е нужно - не можем да очакваме, че всички ще работят в производства 
с висока добавена стойност, след като нивото на квалификация не е такова. 
- Явно фирмите, които могат освен да наемат, и да обучат хората си, са малко? 
- Това могат да си позволят големите, добре печелещи компании, а те не са много. Бизнесът в България основно е малък и 
среден и повечето от заетите са в такива компании. 

- Какво е тук мястото на сивата икономика? 
- Като цяло сивата икономика намалява. Това е важно да се 
отбележи. Тя расте единствено на пазара на труда,а където 
е по-трудно да успее - при ДДС, при акцизи, имаме свиване 
на сивите практики. 
- Защо на пазара на труда тези практики зачестяват? 
- Заради административната намеса. Това е една от 
причините и четирите работодателски организации да се 
откажем от преговори за минимални осигурителни доходи 
и да искаме нов механизъм, по който да се определя 
минималната работна заплата. Инфлацията, 
производителността, БВП растат в последните няколко 
години с между нула и три процента, а минималната 
работна заплата всяка година расте административно с над 
10%. 
- Какво е съотношението на минималната заплата 
спрямо средната? 
- Съотношението у нас е най-високо в целия ЕС, като за 
области като Видин, Благоевград, Кюстендил вече е 
минало 80%. За някои икономически дейности дори отива 
към 90% - хотели и ресторанти например. Това демотивира 
хората да се квалифицират и въобще да работят - колкото 
и да работиш, накрая получаваш едно и също. Защо тогава 
да работиш повече? 
Всичко това затруднява наемането на нискоквалифициран 
персонал и увеличава сивия сектор. В 11 икономически 
дейности, в които се трудят над 300 000 заети, средният 
осигурителен доход е по-нисък от минималната работна 
заплата (МРЗ). Това са нископлатени хора, работещи в 
хотели, ресторанти, в шивашки и дървообработващи 
фабрики, в търговията и др. 

- Но укриването на осигуровки вече се криминализира, нали? 
- И въпреки това сивият сектор на пазара на труда се увеличи. Очевидно със санкции и страх от наказателна отговорност 
проблемът не може да се реши. Затова ние предлагаме МРЗ да не се определя от правителството, а да се договаря между 
работодатели и синдикати по различните сектори и тя да е различна за различните дейности. В ИТ сектора средната заплата 
е над 2200 лв., докато при хотели и ресторанти тя е 600 лв. - разликата е почти 4 пъти. Ние няма да открием топлата вода - 
в някои държави от ЕС няма минимална заплата - Швеция, Финландия, Дания, Италия, Австрия и др. А там, където няма 
МРЗ, доходите са по-високи. 
 
Българско национално радио 
 
√ Бизнес и синдикати не могат да се разберат за минималните осигурителни прагове 
В началото на септември бизнесът и синдикатите договарят минималните осигурителни прагове. След заявката на 
работодателски организации, които призоваха членовете си да не подписват споразумения, срокът за договаряне бе 
удължен до 16 септември.  
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Този отказ налива вода в мелницата на административния подход и накрая правителството ще определи някакви 
минимални осигурителни доходи, което е по-лошият подход, обясни в предаването "Преди всички" президентът на КНСБ 
Пламен Димитров. Ако това се случи, то ще удари интересите на работниците и те няма да стоят мирни, допълни той, 
прогнозирайки вълнения и напрежение. Днес синдикатът ще огласи своята позиция по работодателския бойкот.  
Пламен Димитров посочи още, че договарянето има вече 13-14 годишна история и е доказало, че подпомага 
изсветляването на икономиката и борбата с нелоялните практики. 
Работодателските организации не са единни, изтъкна още Димитров, като изрази надежда, че ще бъде проявен разум и 
работодателите ще седнат на масата на преговорите. Синдикатите не са единствените, които имат интерес от това 
договаряне, подчерта нееднократно синдикалистът: 
Големият, светлият български бизнес ще бъде поставен в некоректна и неконкурентна среда, а цялата система на 
осигуряването ще загуби доходи. Няма печеливш в тази ситуация. 
Синдикатите предлагат между 5 и 20 процента увеличение на праговете за отделните категории персонал в различни 
икономически дейности.  
Според работодателите, тъкмо компаниите в светлия сектор на икономиката много отдавна са предложили отпадането на 
тези прагове. За "Хоризонт" председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев заяви, че 
предложението да отпаднат минималните осигурителни доходи се прави по няколко причини, сред които липсата на 
подобни европейски практики: 
Няма друга държава в ЕС, където да има такива доходи.  
Велев нарече минималните прагове административна патерица, която няма нищо общо с пазара и поясни: 
Вторият голям мит е, че ако тези доходи не подпират отдолу минималната работна заплата, тя няма да расте - тъкмо 
обратното: тя може да расте с адекватни и по-високи темпове. 
Минималният осигурителен доход много отдавна увеличава сивия сектор – това твърдят в анкетите около една трета от 
работодателите, което е проблем, изтъкна още Велев и допълни, че сивият сектор се увеличава поради грубата 
административна намеса на държавата. 
Ако ще се плашим с протести, и ние можем да организираме съответните протести, декларира Васил Велев. 
Двете мнения чуйте в звуковия файл. 
 
Радио Благоевград 
 
√ Бизнес и синдикати не могат да се разберат за минималните осигурителни прагове 
В началото на септември бизнесът и синдикатите договарят минималните осигурителни прагове. След заявката на 
работодателски организации, които призоваха членовете си да не подписват споразумения, срокът за договаряне бе 
удължен до 16 септември.  
Този отказ налива вода в мелницата на административния подход и накрая правителството ще определи някакви 
минимални осигурителни доходи, което е по-лошият подход, обясни в предаването "Преди всички" президентът на КНСБ 
Пламен Димитров. Ако това се случи, то ще удари интересите на работниците и те няма да стоят мирни, допълни той, 
прогнозирайки вълнения и напрежение. Днес синдикатът ще огласи своята позиция по работодателския бойкот.  
Пламен Димитров посочи още, че договарянето има вече 13-14 годишна история и е доказало, че подпомага 
изсветляването на икономиката и борбата с нелоялните практики. 
Работодателските организации не са единни, изтъкна още Димитров, като изрази надежда, че ще бъде проявен разум и 
работодателите ще седнат на масата на преговорите. Синдикатите не са единствените, които имат интерес от това 
договаряне, подчерта нееднократно синдикалистът: Големият, светлият български бизнес ще бъде поставен в некоректна 
и неконкурентна среда, а цялата система на осигуряването ще загуби доходи. Няма печеливш в тази ситуация. Синдикатите 
предлагат между 5 и 20 процента увеличение на праговете за отделните категории персонал в различни икономически 
дейности.  
Според работодателите, тъкмо компаниите в светлия сектор на икономиката много отдавна са предложили отпадането на 
тези прагове. За "Хоризонт" председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев заяви, че 
предложението да отпаднат минималните осигурителни доходи се прави по няколко причини, сред които липсата на 
подобни европейски практики: Няма друга държава в ЕС, където да има такива доходи. Велев нарече минималните 
прагове административна патерица, която няма нищо общо с пазара и поясни: 
Вторият голям мит е, че ако тези доходи не подпират отдолу минималната работна заплата, тя няма да расте - тъкмо 
обратното: тя може да расте с адекватни и по-високи темпове. 
Минималният осигурителен доход много отдавна увеличава сивия сектор – това твърдят в анкетите около една трета от 
работодателите, което е проблем, изтъкна още Велев и допълни, че сивият сектор се увеличава поради грубата 
административна намеса на държавата. Ако ще се плашим с протести, и ние можем да организираме съответните 
протести, декларира Васил Велев. 
 
Banks.dir.bg 
 
√ Бизнес и синдикати не могат да се разберат за минималните осигурителни прагове 
В началото на септември бизнесът и синдикатите договарят минималните осигурителни прагове. След заявката на 
работодателски организации, които призоваха членовете си да не подписват споразумения, срокът за договаряне бе 
удължен до 16 септември. Този отказ налива вода в мелницата на административния подход и накрая правителството ще 
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определи някакви минимални осигурителни доходи, което е по-лошият подход, обясни в предаването "Преди всички" 
президентът на КНСБ Пламен Димитров. Ако това се случи, то ще удари интересите на работниците и те няма да стоят 
мирни, допълни той, прогнозирайки вълнения и напрежение. Днес синдикатът ще огласи своята позиция по 
работодателския бойкот. Пламен Димитров посочи още, че договарянето има вече 13-14 годишна история и е доказало, 
че подпомага изсветляването на икономиката и борбата с нелоялните практики.Работодателските организации не са 
единни, изтъкна още Димитров, като изрази надежда, че ще бъде проявен разум и работодателите ще седнат на масата 
на преговорите. Синдикатите не са единствените, които имат интерес от това договаряне, подчерта нееднократно 
синдикалистът:Големият, светлият български бизнес ще бъде поставен в некоректна и неконкурентна среда, а цялата 
система на осигуряването ще загуби доходи. Няма печеливш в тази ситуация.Синдикатите предлагат между 5 и 20 процента 
увеличение на праговете за отделните категории персонал в различни икономически дейности. Според работодателите, 
тъкмо компаниите в светлия сектор на икономиката много отдавна са предложили отпадането на тези прагове. За 
"Хоризонт" председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев заяви, че предложението да отпаднат 
минималните осигурителни доходи се прави по няколко причини, сред които липсата на подобни европейски 
практики:Няма друга държава в ЕС, където да има такива доходи. Велев нарече минималните прагове административна 
патерица, която няма нищо общо с пазара и поясни:Вторият голям мит е, че ако тези доходи не подпират отдолу 
минималната работна заплата, тя няма да расте - тъкмо обратното: тя може да расте с адекватни и по-високи 
темпове.Минималният осигурителен доход много отдавна увеличава сивия сектор – това твърдят в анкетите около една 
трета от работодателите, което е проблем, изтъкна още Велев и допълни, че сивият сектор се увеличава поради грубата 
административна намеса на държавата. Ако ще се плашим с протести, и ние можем да организираме съответните 
протести, декларира Васил Велев. 
 
Econ.bg 
 
√ Бизнес и синдикати не могат да се разберат за минималните осигурителни прагове 
След заявката на работодателски организации, които призоваха членовете си да не подписват споразумения, срокът за 
договаряне бе удължен до 16 септември 
В началото на септември бизнесът и синдикатите договарят минималните осигурителни прагове. След заявката на 
работодателски организации, които призоваха членовете си да не подписват споразумения, срокът за договаряне бе 
удължен до 16 септември.  
Този отказ налива вода в мелницата на административния подход и накрая правителството ще определи някакви 
минимални осигурителни доходи, което е по-лошият подход, обясни в предаването "Преди всички" президентът на КНСБ 
Пламен Димитров. Ако това се случи, то ще удари интересите на работниците и те няма да стоят мирни, допълни той, 
прогнозирайки вълнения и напрежение. Днес синдикатът ще огласи своята позиция по работодателския бойкот.  
Пламен Димитров посочи още, че договарянето има вече 13-14 годишна история и е доказало, че подпомага 
изсветляването на икономиката и борбата с нелоялните практики.Работодателските организации не са единни, изтъкна 
още Димитров, като изрази надежда, че ще бъде проявен разум и работодателите ще седнат на масата на преговорите.  
Синдикатите не са единствените, които имат интерес от това договаряне, подчерта нееднократно синдикалистът:Големият, 
светлият български бизнес ще бъде поставен в некоректна и неконкурентна среда, а цялата система на осигуряването ще 
загуби доходи. Няма печеливш в тази ситуация.Синдикатите предлагат между 5 и 20 процента увеличение на праговете за 
отделните категории персонал в различни икономически дейности.  
Според работодателите, тъкмо компаниите в светлия сектор на икономиката много отдавна са предложили отпадането на 
тези прагове.  
За "Хоризонт" председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев заяви, че предложението да отпаднат 
минималните осигурителни доходи се прави по няколко причини, сред които липсата на подобни европейски 
практики:Няма друга държава в ЕС, където да има такива доходи. Велев нарече минималните прагове административна 
патерица, която няма нищо общо с пазара и поясни: Вторият голям мит е, че ако тези доходи не подпират отдолу 
минималната работна заплата, тя няма да расте - тъкмо обратното: тя може да расте с адекватни и по-високи темпове.  
Минималният осигурителен доход много отдавна увеличава сивия сектор – това твърдят в анкетите около една трета от 
работодателите, което е проблем, изтъкна още Велев и допълни, че сивият сектор се увеличава поради грубата 
административна намеса на държавата. Ако ще се плашим с протести, и ние можем да организираме съответните 
протести, декларира Васил Велев. 
 
Финанси България 
 
√ Бизнес и синдикати в „канадска борба“ за осигурителните прагове 
Бизнесът и синдикатите, отморени, освежени и с морски тен, още в първите дни след ваканцията отново застанаха в 
позната поза на "канадската борба" за договаряне на минималните осигурителни прагове. След призива на 
работодателски организации, които се обърнаха към членовете си да не подписват споразумения, срокът за договаряне 
бе удължен до 16 септември. 
Този отказ налива вода в мелницата на административния подход и накрая правителството ще определи някакви 
минимални осигурителни доходи, което е по-лошият вариант. Това е мнението на президентът на КНСБ Пламен Димитров 
/на снимката горе/. Ако това се случи, то ще удари интересите на работниците и те няма да стоят мирни, смело допълни 
той, прогнозирайки вълнения и напрежение. Днес синдикатът ще огласи своята позиция по работодателския бойкот. 
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Пламен Димитров посочи още, че договарянето има вече 13-14 годишна история и е доказало, че подпомага 
изсветляването на икономиката и борбата с нелоялните практики. 
Работодателските организации не са единни, изтъкна още Димитров, като изрази надежда, че ще бъде проявен разум и 
работодателите ще седнат на масата на преговорите. Синдикатите не са единствените, които имат интерес от това 
договаряне, подчерта нееднократно синдикалистът: 
Големият, светлият български бизнес ще бъде поставен в некоректна и неконкурентна среда, а цялата система на 
осигуряването ще загуби доходи. Няма печеливш в тази ситуация. Синдикатите предлагат между 5 и 20 процента 
увеличение на праговете за отделните категории персонал в различни икономически дейности. 
Васил Велев  
Според работодателите, тъкмо компаниите в светлия сектор на икономиката много отдавна са предложили отпадането на 
тези прагове. Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев заяви, че предложението да отпаднат 
минималните осигурителни доходи се прави по няколко причини, сред които липсата на подобни европейски практики. 
Няма друга държава в ЕС, където да има такива доходи, подчертава Велев. Той дефинира минималните прагове като 
"административна патерица", която няма нищо общо с пазара. Вторият голям мит според него е, че ако тези доходи не 
подпират отдолу минималната работна заплата, тя няма да расте – тъкмо обратното: тя може да расте с адекватни и по-
високи темпове. 
Минималният осигурителен доход много отдавна увеличава сивия сектор – това твърдят в анкетите около една трета от 
работодателите, което е проблем, изтъква още Велев и допълни, че сивият сектор се увеличава поради грубата 
административна намеса на държавата. 
Милен АТАНАСОВ 
 
Хасково нет 
 
√ Не е морално да плащаме по-скъп ток заради ВЕИ 
Работодателите сме против сме изграждането на нова ядрена централа, казва Васил Велев 
С какво основание малките ВЕИ централи настояват за отмяна на параграф 18 от преходните и заключителни разпоредби 
на Закона за енергетиката, което би възстановило старите, драстично високи преференциални цени на електроенергията, 
която се изкупува от тях? Как ще се отрази това на добавката "Задължения към обществото" и крайната цена на тока за 
всички битови и бизнес потребители? Как ще се отрази на ръста икономиката и на сметките ни? За отговор на тези и други 
актуални въпроси се обърнахме към Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Като 
повод за интервюто послужи писмото, което четирите работодателски организации - КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП, изпратиха 
до вицепремиера Томислав Дончев, министрите на енергетиката и екологията, до председателя и членовете на 
енергийната комисия в НС и до шефа на КЕВР. 
- Господин Велев, какво точно се опитват да направят някои малки ВЕИ-централи, което предизвика недоволството на 
работодателските организации и асоциациите на различни браншове? 
- Предисторията е, че миналата година от 1 август цените на електроенергията за индустрията се увеличиха с близо 20%. 
Това бе в резултат на драстичното увеличаване, почти два пъти, на ценовата компонента "Задължения към обществото", 
която компенсира ВЕИ-та, двете американски централи и когенерациите за непазарно изкупуваната от тях еленергия на 
преференциални цени. Работодателските организации тогава организираха протести, създаде се работна група, която 
направи задълбочен анализ на всички възможности за ограничаване на ръста на цените и за премахване на разхищенията 
и злоупотребите в енергетиката. Стъпка по стъпка тази работна програма започна да се изпълнява, в резултат на което 
ценовата компонента "Задължения към обществото" през миналия период не само, че не нарасна, но и намаля с няколко 
лева на мегаватчас. 
Една от промените, които се направиха, и един от преразходите, който бе идентифициран, всъщност бе точно това двойно 
субсидиране на малките ВЕИ-та, които са ползвали недопустимо двукратно държавна помощ – веднъж като субсидии от 
фонд "Земеделие" в периода 2007-2013 г., и втори път - като преференциална цена и задължително изкупуване по 
дългосрочен договор на произведената електроенергия. Тази преференциална цена при тях беше сметната така, че да 
покрие цялата инвестиция, а не само тази част от нея, която е за сметка на инвеститорите. Т.е. - с преференциалната цена 
се изплащаше и подарената сума от еврофондовете. Което е недопустима държавна помощ и заради това България беше 
санкционирана от ЕК. И сега, след корекцията, която беше направена, България е санкционирана и трябва да плати 7 млн. 
евро. А ако това се промени, санкцията ще се увеличи драстично. 
Става дума за елементарна справедливост и икономическа логика – не бива данъкоплатците да плащат два пъти за едно 
и също. Защото тези преференциални цени се отразяват на цената на електроенергията, която граждани и фирми плащат 
– ценовата компонента "Задължения към обществото" е еднаква и за гражданите, и за индустрията. Има и нещо друго - на 
практика по-голямата част от тези централи вече са изплатени. Второ, въпреки, че е намалена преференциалната цена, на 
която се изкупува електроенергията от тези ВЕИ, тя остава близо два пъти над пазарната. Затова лишен от всякакъв морал 
е опитът им чрез Конституционния съд да върнат старото положение, т.е. да се върне тази несправедливост и тази 
неправомерна държавна помощ чрез повторно субсидиране на тези малки ВЕИ производители на електрическа енергия. 
- Какво точно искат ВЕИ-централите да се обяви за противоконституционно? 
- Искат корекция в Закона за енергетиката, с която да бъде отменен параграф 18 от преходните и заключителните му 
разпоредби, който беше приет миналата година и благодарение на който цената на изкупуваната от тях електроенергия 
беше намалена. А тя изначално е сбъркана и за това е санкционирана от ЕС. Излиза, че трябва да се обяви за 
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противоконституционно поправянето на грешки. Аз изобщо се съмнявам, че такова дело е допустимо в КС, камо ли да е 
справедливо от икономическа гледна точка, да не говорим за морал. 
- Как ще се отрази на цената на тока връщането на старото положение? С колко ще се повиши тя? 
- В случая не е важно с колко точно. Важен е принципът, защото оттам няколко процента, оттук няколко процента, и накрая 
стигаме до това незавидно положение и този скок на цената, който се получи м.г. Ние за това поискахме мораториум върху 
присъединяването на каквито и да е източници с преференциална цена. Затова сме и против строежа на каквато и да е 
атомна централа, в която ще има доплащане за разлики. Защото на нас сега ни се казва: няма да има дългосрочни 
договори, държавни гаранции, миксиране на цената стари и нови реактори. Но не се казва: няма да има доплащане за 
разлики. Ако има доплащане за разлики, това неминуемо ще се отрази на добавката "Задължения към обществото", която 
може да нарасне и двойно. Т.е. такива прецеденти не трябва да се допускат. 
Трябва да се ограничат и преразходите и разхищенията в държавната енергетика, да се обявят за недопустима държавна 
помощ договорите с американските централи, за да може електроенергията да е на справедливи, пазарни нива. 
- Колко са ВЕИ-централите и работещите в тях на фона на бизнеса, който ще пострада от връщане на по-високите 
преференциални цени? 
- Това са несъпоставими неща. Те са под една хилядна от тези, които ще пострадат. Тези централи искат непазарни цени, 
за които да плащат всички останали, които са на пазара. Защо се борихме за пазарна икономика, след като някои сега иска 
да печели непазарно? 
- Има опасения, че ако се върне старото положение, отново трябва да се мине процедурата по нотификация пред ЕК? 
- Точно така. Това е следващият проблем. Има европейска политика за компенсиране на електроинтензивните индустрии 
заради скъпата електроенергия от ВЕИ. Ние като страна изработихме такава наредба и тя бе нотифицирана едва преди 
няколко дни, не е обнародвана даже в европейския вестник. И забавянето й се получи главно заради това, че не беше 
нотифицирана държавната помощ за ВЕИ-та, въпреки че това трябваше да стане преди повече от 10 години. И сега, ако се 
върне старото положение, ще трябва да се започне нова процедура за нотифициране на държавната помощ за ВЕИ-та. 
Което означава, че съответно наредбата за компенсиране на електроинтензивните индустрии няма да влезе в сила и те ще 
трябва да продължат да работят в една ненормална среда с много неконкурентни доставки на еленергия спрямо техните 
конкуренти от съседните страни. 
- Съществуването на тази ненормална среда колко е коствала на растежа на българската икономика до момента? 
- Има изследване на "Делойт енд Туш" от м.г., според което компаниите от секторите металургия, минна индустрия, 
химическа индустрия при всички случаи изпадат в тежко положение спрямо своите конкуренти и някои от тях са на ръба 
да спрат да работят. Разбира се, тук се оценява и конюнктурата и пазарите на металите. 
- Какви ще са важните акценти за бизнеса при съставянето на Бюджет 2017? 
- Според нас може да се направи по-голяма крачка към консолидиран бюджет, т.е. да се стремим към свеждане на 
бюджетния дефицит за следващата година към нула. Увеличението на приходите, ограничаването на сивата икономика, 
по-добрата събираемост и по-високия ръст на икономиката от очаквания дават такава възможност. Второ, подобряване на 
финансирането на образованието и по-точно техническите специалности и природо-научните дисциплини. Не би трябвало 
да се увеличава финансирането за специалности, които не се търсят на пазара. Откъде да се вземат парите в повече? Не 
само, че можем да съберем повече, но може да вървим към реформи в сферата на сигурността, където имаме 
префинансиране. Осъзнавам колко е непопулярно това да се говори предвид международната ситуация и бежанския 
натиск, но числата показват и като процент от БВП, и като процент от бюджета, че този сектор е префинансиран. Ние сме 
срещу прекомерни разходи за въоръжаване. Това, от което имаме нужда, е по-добро образование. Нека да добавим и 
провеждане на реформата в инвалидните пенсии. За бизнеса е важно най-после да бъде въведен принципът 
"замърсителят плаща" при таксата да битови отпадъци, а минималната работна заплата да се договаря между браншовите 
организации на работодателите и синдикатите, а не да се определя от правителството. 
Източник: standartnews.com 
 
Bg vesti net Кърджали 
 
√ Не е морално да плащаме по-скъп ток заради ВЕИ 
Работодателите сме против сме изграждането на нова ядрена централа, казва Васил Велев Работодателите сме против 
сме изграждането на нова ядрена централа, казва Васил Велев 
С какво основание малките ВЕИ централи настояват за отмяна на параграф 18 от преходните и заключителни разпоредби 
на Закона за енергетиката, което би възстановило старите, драстично високи преференциални цени на електроенергията, 
която се изкупува от тях? Как ще се отрази това на добавката "Задължения към обществото" и крайната цена на тока за 
всички битови и бизнес потребители? Как ще се отрази на ръста икономиката и на сметките ни? За отговор на тези и други 
актуални въпроси се обърнахме към Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Като 
повод за интервюто послужи писмото, което четирите работодателски организации - КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП, изпратиха 
до вицепремиера Томислав Дончев, министрите на енергетиката и екологията, до председателя и членовете на 
енергийната комисия в НС и до шефа на КЕВР. 
- Господин Велев, какво точно се опитват да направят някои малки ВЕИ-централи, което предизвика недоволството на 
работодателските организации и асоциациите на различни браншове? 
- Предисторията е, че миналата година от 1 август цените на електроенергията за индустрията се увеличиха с близо 20%. 
Това бе в резултат на драстичното увеличаване, почти два пъти, на ценовата компонента "Задължения към обществото", 
която компенсира ВЕИ-та, двете американски централи и когенерациите за непазарно изкупуваната от тях еленергия на 
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преференциални цени. Работодателските организации тогава организираха протести, създаде се работна група, която 
направи задълбочен анализ на всички възможности за ограничаване на ръста на цените и за премахване на разхищенията 
и злоупотребите в енергетиката. Стъпка по стъпка тази работна програма започна да се изпълнява, в резултат на което 
ценовата компонента "Задължения към обществото" през миналия период не само, че не нарасна, но и намаля с няколко 
лева на мегаватчас. 
Една от промените, които се направиха, и един от преразходите, който бе идентифициран, всъщност бе точно това двойно 
субсидиране на малките ВЕИ-та, които са ползвали недопустимо двукратно държавна помощ – веднъж като субсидии от 
фонд "Земеделие" в периода 2007-2013 г., и втори път - като преференциална цена и задължително изкупуване по 
дългосрочен договор на произведената електроенергия. Тази преференциална цена при тях беше сметната така, че да 
покрие цялата инвестиция, а не само тази част от нея, която е за сметка на инвеститорите. Т.е. - с преференциалната цена 
се изплащаше и подарената сума от еврофондовете. Което е недопустима държавна помощ и заради това България беше 
санкционирана от ЕК. И сега, след корекцията, която беше направена, България е санкционирана и трябва да плати 7 млн. 
евро. А ако това се промени, санкцията ще се увеличи драстично. 
Става дума за елементарна справедливост и икономическа логика – не бива данъкоплатците да плащат два пъти за едно 
и също. Защото тези преференциални цени се отразяват на цената на електроенергията, която граждани и фирми плащат 
– ценовата компонента "Задължения към обществото" е еднаква и за гражданите, и за индустрията. Има и нещо друго - на 
практика по-голямата част от тези централи вече са изплатени. Второ, въпреки, че е намалена преференциалната цена, на 
която се изкупува електроенергията от тези ВЕИ, тя остава близо два пъти над пазарната. Затова лишен от всякакъв морал 
е опитът им чрез Конституционния съд да върнат старото положение, т.е. да се върне тази несправедливост и тази 
неправомерна държавна помощ чрез повторно субсидиране на тези малки ВЕИ производители на електрическа енергия. 
- Какво точно искат ВЕИ-централите да се обяви за противоконституционно? 
- Искат корекция в Закона за енергетиката, с която да бъде отменен параграф 18 от преходните и заключителните му 
разпоредби, който беше приет миналата година и благодарение на който цената на изкупуваната от тях електроенергия 
беше намалена. А тя изначално е сбъркана и за това е санкционирана от ЕС. Излиза, че трябва да се обяви за 
противоконституционно поправянето на грешки. Аз изобщо се съмнявам, че такова дело е допустимо в КС, камо ли да е 
справедливо от икономическа гледна точка, да не говорим за морал. 
- Как ще се отрази на цената на тока връщането на старото положение? С колко ще се повиши тя? 
- В случая не е важно с колко точно. Важен е принципът, защото оттам няколко процента, оттук няколко процента, и накрая 
стигаме до това незавидно положение и този скок на цената, който се получи м.г. Ние за това поискахме мораториум върху 
присъединяването на каквито и да е източници с преференциална цена. Затова сме и против строежа на каквато и да е 
атомна централа, в която ще има доплащане за разлики. Защото на нас сега ни се казва: няма да има дългосрочни 
договори, държавни гаранции, миксиране на цената стари и нови реактори. Но не се казва: няма да има доплащане за 
разлики. Ако има доплащане за разлики, това неминуемо ще се отрази на добавката "Задължения към обществото", която 
може да нарасне и двойно. Т.е. такива прецеденти не трябва да се допускат. 
Трябва да се ограничат и преразходите и разхищенията в държавната енергетика, да се обявят за недопустима държавна 
помощ договорите с американските централи, за да може електроенергията да е на справедливи, пазарни нива. 
- Колко са ВЕИ-централите и работещите в тях на фона на бизнеса, който ще пострада от връщане на по-високите 
преференциални цени? 
- Това са несъпоставими неща. Те са под една хилядна от тези, които ще пострадат. Тези централи искат непазарни цени, 
за които да плащат всички останали, които са на пазара. Защо се борихме за пазарна икономика, след като някои сега иска 
да печели непазарно? 
- Има опасения, че ако се върне старото положение, отново трябва да се мине процедурата по нотификация пред ЕК? 
- Точно така. Това е следващият проблем. Има европейска политика за компенсиране на електроинтензивните индустрии 
заради скъпата електроенергия от ВЕИ. Ние като страна изработихме такава наредба и тя бе нотифицирана едва преди 
няколко дни, не е обнародвана даже в европейския вестник. И забавянето й се получи главно заради това, че не беше 
нотифицирана държавната помощ за ВЕИ-та, въпреки че това трябваше да стане преди повече от 10 години. И сега, ако се 
върне старото положение, ще трябва да се започне нова процедура за нотифициране на държавната помощ за ВЕИ-та. 
Което означава, че съответно наредбата за компенсиране на електроинтензивните индустрии няма да влезе в сила и те ще 
трябва да продължат да работят в една ненормална среда с много неконкурентни доставки на еленергия спрямо техните 
конкуренти от съседните страни. 
- Съществуването на тази ненормална среда колко е коствала на растежа на българската икономика до момента? 
- Има изследване на "Делойт енд Туш" от м.г., според което компаниите от секторите металургия, минна индустрия, 
химическа индустрия при всички случаи изпадат в тежко положение спрямо своите конкуренти и някои от тях са на ръба 
да спрат да работят. Разбира се, тук се оценява и конюнктурата и пазарите на металите. 
- Какви ще са важните акценти за бизнеса при съставянето на Бюджет 2017? 
- Според нас може да се направи по-голяма крачка към консолидиран бюджет, т.е. да се стремим към свеждане на 
бюджетния дефицит за следващата година към нула. Увеличението на приходите, ограничаването на сивата икономика, 
по-добрата събираемост и по-високия ръст на икономиката от очаквания дават такава възможност. Второ, подобряване на 
финансирането на образованието и по-точно техническите специалности и природо-научните дисциплини. Не би трябвало 
да се увеличава финансирането за специалности, които не се търсят на пазара. Откъде да се вземат парите в повече? Не 
само, че можем да съберем повече, но може да вървим към реформи в сферата на сигурността, където имаме 
префинансиране. Осъзнавам колко е непопулярно това да се говори предвид международната ситуация и бежанския 
натиск, но числата показват и като процент от БВП, и като процент от бюджета, че този сектор е префинансиран. Ние сме 
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срещу прекомерни разходи за въоръжаване. Това, от което имаме нужда, е по-добро образование. Нека да добавим и 
провеждане на реформата в инвалидните пенсии. За бизнеса е важно най-после да бъде въведен принципът 
"замърсителят плаща" при таксата да битови отпадъци, а минималната работна заплата да се договаря между браншовите 
организации на работодателите и синдикатите, а не да се определя от правителството. 
Източник: standartnews.com 
 
Новини дир.бг 
 
√ Васил Велев: Време е за по-активно управление на Сребърния фонд 
Осем години след създаването на Сребърния фонд е време той да бъде отделен от фискалния резерв и да бъде управляван 
по-активно. Това каза председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев пред 
Bloomberg TV Bulgaria по повод решението на кабинета от вчера да запази до 2019 година консервативния подход за  
управление на активите на фонда. 
Той коментира, че 14,5 млрд. лв. е в момента фискалният резерв при 4,5 млрд. лв. санитарен минимум. 
 
Дума 
 
√ Васил Велев предлага Сребърният фонд да се отдели от фиска 
Осем години след създаването на Сребърния фонд е време той да бъде отделен от фискалния резерв и да бъде управляван 
по-активно. Това препоръчва председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил 
Велев пред Bloomberg TV Bulgaria. Преди ден стана известно, че до 2019 г. ще се запази консервативният подход за 
управление на активите на фонда и те остават в БНБ. Към момента фискалният резерв е 14,5 млрд. лв.  
Пример за по-активно управление по думите на Велев е Фондът за гарантиране на вземанията на работници и служители, 
в който са натрупани 250 млн. лв., а доходността му е сравнима с тази на частните пенсионни фондове у нас. Той инвестира 
в ДЦК, докато частните пенсионни фондове инвестират и в акции. 
Има забрана Сребърният фонд да инвестира в български ДЦК, което е уникален случай предвид световната практика, 
коментира Васил Велев. "Ние сме уникални с тази забрана да инвестираме в активите на собствената си икономика", заяви 
представителят на бизнеса. 
Запитан при евентуална промяна дали няма да бъдат финансирани съмнителни начинания, Велев каза, че работодателите 
имат представител в УС на Сребърния фонд на ротационен принцип. "Когато аз бях член на УС, внесох предложение на 
инвестиционната общност за промени в закона. То се хареса тогава на УС и председателят му - тогава Дянков, го 
усъвършенства и предвиди до 70% от парите да бъдат ползвани за купуване на облигации на българската държава. Това 
предизвика сериозен отпор и осуети едни добри промени в закона. После той намали от 70% на 30%, но вече беше късно", 
заяви Велев. "Оттогава не са правени опити за нормализиране на нещата, защото сегашната ситуация не е нормална - да 
имаме фонд, който обаче не е такъв, а УС нищо да не прави", заяви Васил Велев. Рисковете според него могат да бъдат 
ограничени чрез разумни законодателни решения, както и да се избере авторитетно международно управляващо 
дружество. 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Информационна агенция "Фокус" 
 
√ Министър Ивайло Московски: До един месец окончателно ще приключи изграждането на интермодалния терминал 
край Пловдив 
Пловдив. До един месец окончателно ще приключи изграждането на интермодалния терминал край Пловдив. Това 
съобщи министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, по време на 
международната конференция, посветена на логистиката и комбинирания превоз на товари в Югоизточна Европа, предаде 
репортер на Радио "Фокус" - Пловдив. "И световният, и европейският опит, показват, че интермодалността е част от 
системата на транспорта с много висока добавена стойност", каза Московски. По думите му именно затова българското 
правителство си е поставило цел да работи усилено в тази посока.  
"Пловдив е единствен за вътрешността на страната, където се предвижда да има трансфер между стоки и пътници в двата 
сухоземни вида транспорт – железопътен и пътен", уточни транспортният министър и добави, че предстои да се търси 
подобен тип решение и за столицата и региона й, като за България са идентифицирани още няколко места, където ще се  
изграждат такива терминали. Останалите региони за такъв тип терминали са свързани с воден транспорт и съответно са на 
речните пристанища Видин и Русе.  
"Във Видин сме в процес на предпроектни проучвания. В Русе имаме вече готов технически проект", каза Московски. По 
негови думи следващият интермодален терминал ще е в град Варна, който е морско пристанище. "Там сме на ниво 
проектиране. Предстои да се уточни подхода и за следващото морско пристанище - Бургас", добави Московски. Той 
съобщи, че преди месец и половина е уточнявано с Гърция, по тяхно желание, дали може да се направи връзка между 
Александруполис и Бургас. По дими на транспортния министър начинът на управление може да бъде различен - 
структурите да са под ръководството на държавни структури или те да бъдат оперирани, под формата на концесия или 
други форми, от частни компании, като зависимост от спецификата на терминалите може да се приложи различен подход.  
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"Терминалът в Пловдив ще е изграден с европейско финансиране, подготвяме процедура за отдаване на концесия и това 
ще е добър пример за партньорство на еврофондове и частен капитал, каза министър Московски. За Пловдив вече е 
подготвена концесионна процедура, която ще предложи терминала за управление на частния бизнес. "България е 
единствената държава от ЕС, която се пресича от пет трансевропейски коридора, което е предизвикателство пред нас. 
Длъжни сме да се възползваме от това. Даването на приоритет на този вид терминали ще бъде успешната крачка в тази 
посока", каза още Ивайло Московски.  
Цветана ТОНЧЕВА 
 
√ Зам.-министър Деница Николова: Повишеният интерес на местната власт към предизвикателството за четвъртата 
процедура по удостояване на български общини с европейския етикет е показател за желание да се прилагат 
принципите на доброто самоуправление 
Галерия София. "През 2007 година поставихме началото на изпълнението на Стратегията за иновации и добро управление 
на местно ниво, приета от Съвета на Европа. Целта ни беше да докажем на себе си, че самоуправлението в България следва 
високи стандарти, съизмерими с европейските. Страната ни беше една от първите страни членки на Европейския съюз, 
която приветства и осъществи идеята за връчване на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво. 
Равносметката до сега са 3 успешно преминали процедури, оценки и връчени отличия", с тези думи заместник-министърът 
на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова откри 14-то заседание на Комисията за присъждане на 
Етикет за иновации и добро управление на местно ниво, съобщиха от пресцентъра на Министерство на регионалното 
развитие и благоустройство (МРРБ).  
Със заседанието беше даден и официалният старт на Четвъртата процедура по удостояване на български общини с 
европейския етикет. "Изключително позитивен е фактът, че все повече общини желаят да се включат в това 
предизвикателство. Това показва, че местните власт са мотивирани да се ангажират и да спазват на практика дванадесетте 
принципа на добро управление, следователно – да повишават ефикасността и прозрачността на самоуправлението и да 
увеличат участието на гражданското общество", заяви още зам.-министър Деница Николова. 
Тя сподели още, че в началото на годината Народното събрание на Република България ратифицира със закон 
Допълнителния протокол към Европейската харта за местно самоуправление относно правото на участие в делата на 
местната власт. В средата на март в Страсбург са подписани ратификационните документи на протокола от Постоянното 
представителство на Република България в Съвета на Европа. С това се разширява нормативната база, регламентираща 
важни права на гражданите и техните организации на местно ниво: правото на информация и правото на участие в 
обществения живот, както и задълженията на общините за създаване на условия за упражняване на тези права. 
Председател на Комисията е министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, заместник-
председател – заместник-министър Деница Николова, членове са представители на Министерския съвет, Омбудсмана на 
Република България, Министерство на финансите, областни администрации, Националното сдружение на общините в 
Република България, кметове на общини, председатели на общински съвети, Конфедерацията на работодателите и 
индустриалците в България, Българска стопанска камара, Центъра за изследване на демокрацията, Сдружение за 
партньорство и подкрепа на гражданската активност "Болкан асист", Българската национална телевизия, СУ"Св. Климент 
Охридски". 
Четвърта процедура за присъждане на Етикета ще стартира с информационна кампания през октомври 2016 г. и ще 
приключи с награждаване на избраните от Комисията за присъждане на Етикета общини, по време на Годишната среща на 
местните власти през есента на 2017 г. Срокът за кандидатстване на общините в рамките на Четвъртата процедура ще бъде 
от 10 януари до 11 април 2017 г. 
Етикетът е основен елемент от прилагането на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво, приета и 
прилагана от Съвета на Европа. Призът е морална награда, символ на престиж и стимул за общините да подобряват своето 
управление в услуга на гражданите. Главната цел на инициативата е да се насърчават усилията на местните власти за 
формиране и прилагане на по-ефективни политики, насочени към силно и жизнено местно самоуправление. България е 
първата държава-членка на Съвета на Европа, която през 2010 г. получи акредитация от СЕ да присъжда на свои общини 
Етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Досега успешно са проведени две процедури по присъждането 
на европейския приз у нас – през 2011 и 2015 г. 
 
Под тепето 
 
√ Пловдив получава наградата "Златна ябълка" - еквивалент на Оскар в туристическата индустрия 
От 7 до 11 септември, Пловдив ще бъде домакин на едно от най-престижните международни събития, свързани с туризма 
- годишните награди на Световната организация на журналистите и писателите в областта на туризма – FIJET 
Наградата "La Pomme d'Or" или "Златната ябълка", която е своеобразен еквивалент на Оскар в туристическата индустрия, 
ще бъде връчена на кмета на Пловдив инж. Иван Тотев на официална церемония, която ще се състои на 9-ти септември в 
20 часа на Пеещите фонтани в Цар Симеоновата градина. Това съобщи на пресконференция заместник -кметът по култура 
и туризъм на община Пловдив Амелия Гешева.  
Наградата за постижения в областта на туризма, град Пловдив ще получи лично от президента на организацията г-н 
Тиджани Хаддат, който е бивш министър на туризма на Тунис. Официални гости на церемонията ще бъдат и г-н Максим 
Минчев, президент на АБУЖЕТ и генерален директор на БТА и г-жа Николина Ангелкова – министър на туризма на 
България. 
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Наградата "Златна ябълка" има повече от 50 носители от 1970 г. до днес. По-рано тази година, призът получи град Москва. 
Организаторите споделят, че особеният принос на град Пловдив се състои основно в разнообразния културен живот на 
града, амбициозните проекти, свързани с археологията и развитието на творческите индустрии, както и спечелването на 
титлата "Европейска столица на културата за 2019". 
Журналисти от Франция, Великобритания, Румъния, Испания, Италия, Хърватска, Турция, Египет, Мароко, Ливан, Тунис и 
България ще пишат за Пловдив и ще публикуват своите статии по света. Специално участие ще вземе и една от най-
гледаните хърватски телевизии - Rijeka TV, екипът на която ще подготви и излъчи филм, посветен на Пловдив като 
Европейска столица на културата 2019. Самият хърватски град Риека ще бъде Европейска столица на културата през 2020 
година.  
Екипът на ОП "Туризъм", като пряк организатор на събитието в Пловдив, е подготвил интересна и разнообразна програма 
за гостите. Тя включва посещение на къщите в Стария град, Римския стадион, Античния театър, Главната улица, Форума и 
Одеона, Националните есенни изложби и музеите в града , както и на най-новите обекти от културно-историческото 
наследство– Малката базилика, Епископската базилика и къща Клианти. Предвидена е разходка в квартала на творческите 
индустрии "Капана" и посещение на спектакъл на Античния театър. През четирите дни, журналистите и писателите ще се 
запознаят и с част от регионалния туристически продукт - Араповския манастир и Асенова крепост, винен тур до шато 
"Асена", ВИ "Тодороф" и вила "Юстина", фолклорна и класическа музикални програми. 
В два последователни дни от визитата, членовете на Световната организация на журналистите и писателите в областта на 
туризма – FIJET ще имат среща с Кмета на Пловдив инж. Иван Тотев и с екипа на Общинска фондация "Пловдив – 2019". 
 
Gabrovo News 
 
√ Н. Сираков: Процесът, който тече в момента в професионалното образование, е от изключително значение 
Областният управител Николай Сираков проведе работна среща с представители на бизнеса, предложени от национално 
представените работодателски организации, съобщават от администрацията на областния управител. Поводът за срещата 
бе промяната в образователния закон и предстоящото сформиране на обществените съвети към учебните заведения. 
Сираков подчерта, че за него този процес е от изключително значение , за да има региона ни една стабилна икономика и 
хората, които участват в него трябва ясно да си дадат сметка имат ли времето, желанието и най-вече страстта, за да го 
правят. Накратко той очерта рамката, в която се вписва областта – демографски срив, липса на работна ръка, липса на 
необходими навици и умения за работа и конкуренция. Решението от тази ситуация според него е в прякото участие на 
бизнеса в учебния процес от една страна и привлекателните работни места – от друга. Сираков сподели още, че трябва да 
бъде изграден положителен имидж на фирмите, който обаче да бъде видим и достъпен за родители и техните деца. 
Бизнесът ще съгласува учебните планове, ще има поглед върху бюджета на училището и държавния план-прием . 
Участието му в образователния процес е изключителна възможност за промяната, която трябва да се случи в 
професионалното образование– обясни още областният управител и допълни, че когато имаме ясна цел и мотивация, 
всичко останало е въпрос на съвместна работа. 
 
Economynews.bg 
 
√ Унгария: 5 % безработица, Полша + 3,1 % ръст 
Броят на безработните в Унгария намаля още в периода май-юли, като в резултат безработицата в страната спадна до 5 %, 
пише Portfolio. Включително заетите в публичния сектор, общо 4,372 млн. души са били заети в посочения период. От тях 
4,018 млн. са заети на първичния трудов пазар, 236 хил.в публичния сектор. Освен тях 118 хил. унгарски граждани работят 
в чужбина. В страната е имало 228 хил. безработни за периода май-юли, което спад от 78 хил. души в годишно изражение. 
Отметката от 5 % безработица е рекордно ниска за Унгария. 
Икономиката на Полша е нараснала с 3,1 % от БВП през второто тримесечие, съобщи доклад на Централния статистически 
офис, пише The Warsaw Voice. Министърът на развитие вярва, че за цялата година ръстът може да отбележи 3,3 до 3,4 %. 
Чуждестранните инвестиции в страната са спаднали с 4,9 % на годишна база, което е втори пореден годишен спад. 
Потреблението остава опората на полската икономика, като през второто тримесечие, то е нараснало с 3,5 % и e 
допринесло за 2,7 % от общия ръст на Полша от 3,1 %. 
Финансовото министерство очаква ръстът на БВП да се увеличи значително през втората половина на годината, тъй като 
потреблението трябва да получи по-голям стимул, заради програмата за детски субсидии 500+. 
"Очакваме въздействието на програмата 500+ да се изрази с по-голяма сила във втората половина на годината", заявиха 
от министерството. "Затова очакваме по-осезаем ръст на БВП през следващите месеци". 
 
Струма 
 
√ Община Банско с изпреварващ ръст на развитието в сектор туризъм 
Оборотите, приходите и заетостта в сектор туризъм през 2014 г. далеч изпреварват тези отпреди кризата от 2008/2009 
година, сочи анализ на икономическия профил на община Банско, изготвен от Института за пазарна икономика. 
Докато през 2008-2009 г. леглата в местата за настаняване са около 7 хиляди, то през последните три години (2013-2015 г.) 
те постепенно се увеличават до 16 хиляди. Увеличението на местата за настаняване и легловата база на община Банско е 
паралелно със стабилното нарастване на броя на реализираните нощувки. Приходите от нощувки също нарастват от 16,3 
млн. лв. през 2008 г. до 28-29 млн. лв. в периода 2013-2015 г. 
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Над 60 % от икономиката на общината е концентрирана в този отрасъл, което наред с по-ниските нива на безработица, 
води до заключението, че тя вече е преодоляла негативните последици от световната икономическа криза. Допълнително 
положително влияние оказва позицията на Банско сред 10-те общини, в които общинската администрация е успяла да 
усвои най-много европейски средства от оперативните програми на ЕС в съотношение с местното население. 
Освен туризма, икономическите сектори, значими за развитието на Банско, са мебелното производство и селското 
стопанство. Общината има силни позиции в животновъдството и производството на картофи. На фона на постепенно 
променящата се среда, която доскоро силно фаворизираше зърнените култури, перспективите за развитието на тези 
сектори и особено на отглеждането на говеда е изключително добро. 
"Институтът за пазарна икономика бе натоварен от нас да ни изготви икономически анализ. С негова помощ искахме да 
видим къде са ни силните и слабите страни, какви са перспективите и предизвикателствата пред Банско. Безспорен е 
фактът, че туризмът е най-важният сектор за икономиката на нашата община. 
През последните години ние се наложихме като водеща дестинация за зимен туризъм в България и на Балканите. Бързото 
развитие привлича все повече туристи, но налага и необходимостта от устойчиво планиране. За да преодолеем ножицата 
между летния и зимния сезон, залагаме на развитие на летните фестивални формати, което вече дава своя положителен 
резултат. 
Активно рекламираме курорта по разнообразни начини – директна реклама, участие в туристически борси, организиране 
на атрактивни събития. Извън сектор туризъм, ще продължим да се стремим да защитаваме успешни проекти за 
привличане на средства от европейските фондове. Ще търсим също начини за насърчаване на местния бизнес и в частност 
традиционната за Банско мебелна индустрия чрез засилване на връзката й с професионалното образование и с туризма 
като потребител на крайния продукт. 
В земеделието фокусът естествено попада върху животновъдството и земеделието. Нарастващият поток от туристи в 
общината, в т.ч. през летните месеци, обуславя добри перспективи за развитието на малки преработвателни цехове в 
сферата на хранително-вкусовата промишленост. 
Производството на месни и млечни продукти, могат да посрещнат търсенето, да захранват местната туристическа 
индустрия и по този начин да оформят пълен цикъл от производител до краен потребител. Със засилването на дела им в 
местната икономика, ще нарасне дела на целогодишната заетост, ще се създадат по-добри условия за задържане на 
младите хора и запазването на жизнеността на общината" коментира кметът Икономов изготвения анализ. 
Р. Андонов 
 
Топ Преса 
 
√ Банско ще се радва на първото споделено работно пространство - Coworking Bansko 
С навлизането на технологиите в ежедневието ни и равитието на интернет и средствата за комуникации, светът става все 
по-достъпен и възможността за дистанционна работа все по- атрактивна и предпочитана. Милиони са хората по света, 
които избират да работят пътувайки, опознавайки нови култури, срещайки нови интересни хора и създавайки контакти и 
приятелства по цялото земно кълбо. 
Основателите на Coworking Bansko – Уве и Матияс, независими от локацията предприемачи споделят "Банско предлага 
невероятни възможности за хора, които работят и пътуват". 
Споделеното работно пространство – Coworking Bansko ще предлага офис извън офиса, където талантливи творци, хора 
работещи на свободна практика, иноватори и предприемачи ще могат да обменят знания и опит, да споделят своите идеи 
и да помагат за изграждането на една общност, която се развива с общи усилия и желание. 
Като културен център на региона, отличните си условия за ски и домакин на множество фестивали, Банско неминуемо е 
едно от най-подходящите места за създаването на Споделено Работно Пространство, което да посреща хора от цял свят, 
постоянно пребиваващите чужденци в региона и жителите на града. 
Coworking Bansko ще се помещава в една от централните сгради в града, като ще предлага на своите членове удобствата 
на офиса в една не формална и приятна атмосфера, където всеки ще има въможността, както да работи в уединение, така 
и заедно с другите да развива, обогатява и изпълнява своите идеи за бизнес. 
"Иновациите и Предприемачеството са важни за бъдещето на Общината. Щастлив съм да приветствам Coworking Bansko в 
нашия град" – каза кметът на Община Банско Георги Икономов.  
Споделеното работно пространство – Coworking Bansko ще отвори врати на 15 Декември, като ще се изгражда с помоща 
на всеки, което би желал да стане част от общността и се стреми да направи Банско по-атрактивна дестинация за бизнес и 
отдих, за интересни хора от всички краища на земята. 
Регулярни събития като семинари, тренинги и лекции ще се провеждат с цел да сплотяват, обединяват и информират 
общността, като основната цел е това да се превърне в средище на талантливи хора с желание за общуване и развитие не 
само района, но и в страната. 
Вече повече от 200 човека за заявили своя интерес в групата във фейсбук. Повече информация може да се намери на сайта 
на инициативата http://www.coworkingbansko.com. 
 
Банкеръ Параграф 22 
 
√ Пернишкият адвокат Анжела Асенова алармира за нова престъпна схема за кражба на фирми 
Пернишкият адвокат Анжела Асенова алармира за нова престъпна схема за кражба на фирми и еднолични търговци. На 
страницата си във фейсбук адвокат Асенова предупреждава, че са "изобретили" нов начин за кражба на фирми, с който се 

http://www.coworkingbansko.com/
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избягва нотариалното удостоверяване и връзката между Търговския регистър и нотариусите. Така след няколко дни може 
да установите, че вече не сте управител и собственик на дружеството и че фирменото ви имущество вече е продадено, 
пише адвокатката и съобщава, че подобен казус вече има в кантората й, възможно е да пострадат и други, сочи БНР. 
Всеки, който има регистрирано дружество или е едноличен търговец, трябва да си активизира услугата за получаване на 
SMS , когато в Търговския регистър са заявени нови обстоятелства по партидата на негово дружество или ЕТ, 
предупреждава адвокатката. Проверявайте ежедневно и в Електронния търговски регистър дали случайно не е подадено 
заявление за вписване на промени, съветва тя. Това важи особено при дружества, които имат активи, твърди Асенова. 
Анжела Асенова е сред известните адвокати в Перник и е председател на Арбитражния съд, учреден към местното 
представителство на Камарата на работодателите и индустриалците в България. През 2010 година тя спечели делото срещу 
въведената от община Перник синя зона в града, а тази година на първа инстанция и делото срещу увеличението на такса 
смет. 
 
Експерт БГ 
 
√ Кризата в Гърция – краят все още е далече 
Последните данни за потреблението и износа показват, че гръцката икономика все още не е набрала нужната инерция за 
излизането от рецесията. Прогнозите на правителството за икономическо възраждане през втората половина на годината 
трудно ще се оправдаят, съобщава вестник Kathimerini. 
Според представените в сряда данни от Гръцката статистическа служба (ELSTAT), оборотът на търговията на дребно е 
показал спад с 5,2% през юни, а месеците юли и август също са били разочароващи, тъй като пролетните продажби н а 
могли да преобърнат негативната тенденция. 
Проучване на Института за търговия и услуги към Гръцката конфедерация за търговия и предприемачество (ESEE) показва, 
че оборотът по врем на периода на намаленията, започнал на 11 юли и приключил вчера, е отбелязал спад от 9,7% на 
годишна база. Над половината от предприятията - 53%, съобщават за спад на продажбите и само 14% за увеличение. 
 
Банкеръ 
 
√ Инфлацията в еврозоната остана по-слаба от очакваното през август 
Инфлацията в еврозоната е 0.2% през август, запазвайки нивото си от месец юли, сочат предварителните данни на Евростат. 
Икономистите очакваха ръст до 0.3 на сто . 
Базисната инфлация, която изключва колебливите цени на енергията и храните, остава на нивото си от предходния месец 
при 0.8 на сто. Анализаторите очакваха повишение до 0.9 процента. 
Потребителските цени на храните, алкохола и тютюневите изделия бележат ръст от 1.3% спрямо ръст от 1.4 на сто през 
юли. Услугите поскъпват с 1.1% спрямо 1.2% през предходния месец 
Безработицата в еврозоната е без промяна на ниво 10.1% през юли при очаквания за понижение с 0.1 на сто. Броят на 
безработните е намалял с 43 хиляди до 16.3 милиона през юли. Младежката безработица продължава да бъде голям 
проблем, като нивото й е 21.1 на сто. 
Предварителните данни на Европейската статистическа служба вероятно ще засилят спекулациите, че Европейската 
централна банка може да обяви повече стимули за застоялата икономика в зоната на единната валута, когато 
управителният съвет се събере през следващата седмица. Анализаторите от Capital Economics предвиждат значително 
забавяне на икономическия растеж в следващите месеци. Според тях непроменена базисна инфлация през август може 
да доведе до смекчаване на паричната политика от страна на ЕЦБ. 
 
Регал 
 
√ Европейският бизнес предупреди Пекин за ответна протекционистка реакция, ако Китай не отвори пазара си 
Търговска камара на Европейския съюз в Китай предупреди, че ще има остра ответна протекционистка реакция, ако 
втората икономика в света не отвори по-бързо пазарите си за чуждестранни инвестиции, съобщи БТА, като се позова на 
световните агенции. 
Напредъкът на китайските икономически реформи е изключително разочароващ, отбелязва камарата в годишния си 
доклад, цитиран от "Ройтерс". 
Китай ще бъде домакин на срещата на лидерите на Г-20 в град Ханчжоу на 4 и 5 септември. Пекин иска да използва форума, 
за да представи широкомащабна стратегия за световния растеж, макар че преговорите вероятно ще бъдат помрачени от 
различни проблемни теми, сред които е и протекционизмът. 
Китайските компании приключиха впечатляващи сделки по придобивания на големи европейски компании, но 
европейският бизнес все още е сериозно ограничен да прави подобни инвестиции в Китай, посочва още Търговска камара 
на Европейския съюз, цитирана от ДПА. 
Докато Европа приветства чуждестранните инвестиции, подобна липса на реципрочност е нежизнеспособна и може да 
доведе до протекционизъм и да увеличи напрежението, се отбелязва още в документа. 
Според камарата резкият спад на частните инвестиции в Китай тази година означава, че е в интерес на страната да намали 
ограниченията. 
 
Money.bg 
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√ Индия дава виза на чужденци, ако инвестират $ 1.5 милиона в местен бизнес 
Индия излезе с новина за онези, които желаят да пребивават на територията на държавата и да развиват бизнес в страната. 
Една от най-древните, съхранили се и до днес, страни отваря вратите си за мигрирали предприемачи, които са готови да 
се сбогуват с част от богатството си и да инвестират 1.5 милиона долара в екзотичната за мнозина държава. 
Правителството в една от най-бързо развиващите се икономики в света даде зелена светлина на нова програма, 
стимулираща чужденците с разрешение за пребиваване в страната за период от 10 години. 
Условието е чуждите бизнесмени да инвестират посочената сума в бизнес на територията на страната в продължение на 
18 месеца, пише CNN Money. 
Също така инвеститорите, които желаят да пребивават в страната, трябва да отварят най-малко 20 работни места за местни 
жители на всяка финансова година. 
В замяна чуждестранните инвеститори ще получат многократна виза за пребиваване в страната и правото да се превърнат 
в собственици на имот на териотрията на индийската държава. 
Членовете на семейството на инвестиращия парите си в икономиката на Индия ще имат правото да работят и да се 
обучават в страната, докато изтече периодът на визата. 
Около 20 държави в света, сред които САЩ, някои държави от Стария континент и карибски нации, предлагат подобни 
стимули за чуждестранните граждани, желаещи да пътуват и да си изкарват прехраната зад граница. 
 
√ Държавните компании на Китай са по-големи от икономиката на Германия 
Ако огромните държавни предприятия на Китай съставят една отделна държава, то тя ще се превърне в четвъртата най-
голяма икономика в света. С отлива на частни инвестиции в азиатската страна, тези дружества тепърва могат да се 
разрастват, показва проучване на Bloomberg Intelligence. 
Тези компании притежават около 40% от индустриалните активи, като те осигуряват 18% от заетостта в Китай. 
Последната година, за която има статистика за дейността на държавните дружества, е 2014 година. Данните за тогава 
показват, че възвращаемостта от активите на тези фирми е едва 4% при 11% за частния сектор. 
"Това е лоша новина за растежа, като голяма част от населението е заета в непродуктивни държавни компании", 
коментират експерти. Също така ситуацията създава проблем и за финансовата стабилност, тъй като все още сериозни 
капитали се влагат в тези неефективни дружества. 
Предприятията все още привличат най-много финансови средства, като инвестициите са сериозни в областта на 
производството на електричество и в химическата индустрия. 
В същото време възвращаемостта при частните компании остава в пъти по-голяма. Това се отнася до голяма степен за 
производството на стомана, на електроника, машини, метал, хранителни стоки и други. 
Авторите на доклада посочват, че създалата се ситуация е от голямо значение, тъй като представянето на държавните 
предприятия продължава да се влошава, а опасенията от високия им дълг растат. 
Експертите смятат, че в средносрочен план растежът на втората най-голяма икономика в света ще зависи до голяма степен 
от стъпките на Пекин към реформиране на неефективния държавен сектор. 
Според тях правилният път не е към приватизация на големите компании, а към ограничаване на разрастването им, към 
фокусиране на бизнеса им към основния им бизнес. А това от своя страна ще отвори по-голямо пространство за развитие 
на частните фирми. 
 
Инвестор.БГ 
 
√ Клуб Investor търси най-важните характеристики на успешното предприемачество 
Стартира анкета по повод предстоящата "Дискусия за успешни предприемачи". 
Представители на средния и малък бизнес у нас - собственици, управители, млади предприемачи, както и студенти с 
интереси в тази област – ще споделят как са превърнали страстта си в бизнес в новата дискусия на Клуб Investor, посветена 
на предприемачеството. 
Специален гост на "Дискусии за успешни предприемачи" ще бъде проф. Димо Димов от университета в Бат 
(Великобритания). Наскоро той бе признат за един от 100-те най-добри професори по предприемачество в света. 
Специално за събитието, което ще се проведе на 27 септември от 16 часа в бизнес център Capital Fort в София, Investor.bg 
провежда анкета, в която изследва най-важните характеристики на успешното предприемачество. 
Участниците в Клуб Investor ще дискутират резултатите от проучването, свързани с най-важните умения и качества на 
успешния предприемач, важността на дигиталната стратегия за развитието на бизнеса, ролята на лидерството и добрите 
търговски умения, както и факторите за устойчивост на бизнеса. 
Всеки може да гласува тук до 17 септември. Петима от попълнилите анкетата ще спечелят безплатен билет за събитието. 
За актуална информация за предстоящата дискусия следете тук. 
 
√ Азиатските пазари игнорираха данните от Китай и финишираха смесено 
При енергийните компании имаше предимно спадове. 
Повечето индекси на азиатските пазари записаха спадове в първия борсов ден от септември, съобщи CNBC. На търговията 
натежа спадът в цената на петрола, непосредствено след като беше отчетен сравнително голям ръст в резервите на САЩ. 
Освен това азиатските борси игнорираха по-добрите данни от китайската индустрия. 

http://www.investor.bg/novini-klub-investor/416/a/klub-investor-tyrsi-nai-vajnite-harakteristiki-na-uspeshnoto-predpriemachestvo-223735/
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Правителствени данни показаха, че активността в китайските фабрики се ускорява през август с най-бърз темп от близо две 
години. Индексът на мениджърите по поръчките (PMI) в сектора на производството се повиши от 49,9 пункта през юли до 
50,4 пункта през август, което е най-високата стойност от октомври 2014 г. Освен това е над очакванията на икономистите, 
анкетирани от Ройтерс, за ниво от 49,9 пункта. Всяка стойност над 50 пункта показва, че секторът е в експанзия, а всяка под 
тази граница – че има свиване. 
Отделен доклад на частната компания Markit и икономическото списание "Цайсин", което се фокусира върху средни и 
малки предприятия, показа, че PMI индексът се понижава от 50,6 пункта през юли до 50 пункта през август, което е малко 
под прогнозите за стойност от 50,1 пункта.  
И двата доклада бяха по-скоро игнорирани от трейдърите по време на азиатската търговия, като според Патрик Бенет от 
CIBC Capital Markets това вероятно показа, че те са доволни от перспективите пред китайската икономика.  
"Макар че настоящата ситуация в Китай показва умерени нива на активност, икономиката все още е изправена пред 
рискови фактори, включително свръхкапацитет, слабо външно търсене и висока корпоративна задлъжнялост, което прави 
допълнителни парични стимули малко вероятни", коментира още Бенет. 
След над 3-процентов спад в цената на петрола в сряда суровината се възстановява в четвъртък сутринта.  
Акциите на енергийните компании в Азия финишираха на червено, като Santos записа понижение от 3,15%, при Beach 
Energy имаше спад от 3,5 на сто, а при Inpex – 2,6%. 
На валутните пазари японската йена отслабна до нива около 103,28 йени за долар, след като миналата седмица се 
търгуваше за около 100,50 йени за долар. 
Японските компании износителки се представяха смесено, като акциите на Toyota се повишиха с 0,74%, а тези на Nissan – 
с 1,63%. При Sony имаше спад от 0,75%. 
Южнокорейският производител на електроника Samsung финишира с 2,04% спад в цената на акциите си след информация 
за смущения в предлагането на модела смартфон Galaxy Note 7 заради твърдения за проблеми с батериите. Според 
Ройтерс Samsung е спряла доставките на модела до трите най-големи оператора и провежда тестове за качеството. 
 
3е news 
 
√ Азербайджан изчисли, че има потенциал от 25 400 мвт. за ВЕИ 
Потенциалът за възобновяеми източници на енергия в Азербайджан е за над 25 400 мегавата, това заяви вицепрезидента 
на Държавната агенция за алтернативни и възобновяеми източници на енергия в страната Нурали Юсифбейли по време 
на Евразийската конференция на Международната асоциация за енергийна икономика, цитиран от Trend. 
Потенциалът на слънчева енергия в Азербайджан е над 8 хил.МВт., на енергията от вятър – 15 хил. Мвт, на биоенергия – 
900 Мвт, от геотермална – 800 Мвт, а от малки водноелектрически централи – 700 Мвт. 
По думите на Юсифбейли, развитието на възобновяемата енергетика е част от държавната политика за развитие на 
иновациите. 
Сред големите проекти за развитие на възобновяемата енергетика според Юсифбейли са този за вятърната енергия са "Ени 
Яшма" в Хизински район с мощност от 50 Мвт, ветропарка Winf Island – 1 с мощност от 198 Мвт, ветропаркът Апшерон с 
мощност от 80 Мвт и електроцентрала с биоресурси с капацитет от 16 Мвт. 
В разстояние на пет години Азербайджан планира да построи до 100 обекта за получаване на електроенергия от 
алтернативни източници. 
Държавната агенция за алтернативна и възобновяема енергия на Азербайджан е създадена с указ на държавата от първи 
февруари 2013 г., отбелязва изданието. 
 
Инфотуризъм 
 
√ Над 220 хотела са закрити заради липса на туристи в Египет 
По данни на Асоциацията на туристическите инвеститори в Египет, повече от 220 хотели в страната са затворили врати през 
годината заради отлива на туристи от Европа след бомбения атентат срещу самолета на руска авиокомпания над 
Синайския полуостров през октомври 2015 г., съобщи Daily News Egypt. 
Най-големи са загубите на хотелиерския сектор в курортния град Шарм ел Шейх на Червено море, където бяха затворени 
54 хотела. За една година в друг популярен курорт – Хургада, са затворили врати 34 хотела, a още 35 - в Марсa Алам. Както 
посочва изданието, във всички курорти на Червено море няма хотел, който да работи при пълна заетост. 
Тарек Шалаби, вицепрезидент на Асоциацията на туристическите инвеститори в Марса Алам, твърди, че 50% от хотелите в 
курортния град са спуснали кепенци вследствие на ниската заетост, най-вече заради отлива на туристи от Русия, 
Великобритания и Италия. 
Надеждите на туристическия бизнес са, че хотелите ще бъдат отворени отново, когато туристопотокът към страната се 
възстанови. Според прогнози на експерти обаче, броят на неработещите хотели в Египет може да нарасне след празника 
Ид ал Адха, който през тази година се пада на 12 септември, посочва Daily News Egypt. 
През първите 6 месеца на 2016 г. Египет е посрещнал около 2,3 млн. чуждестранни туристи срещу 4,8 млн. за същия период 
на предходната година. Приходите от туризъм са спаднали с 60%. 
След катастрофата с руския самолет, заради взривена на борда му бомба, много авиокомпании спряха да летят до Шарм 
ел Шейх, а въздушните връзките между Русия и Египет бяха напълно прекратени. В края на юли т.г. руският министър на 
транспорта Максим Соколов съобщи, че Руската федерация продължава да има редица забележки по отношение на 
готовността на египетските летища да посрещат отново руски туристи. На 29 август в Кайро се очаква да пристигне руска 
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правителствена делегация, която ще се запознае на място с предприетите действия от египетска страна за повишаване на 
сигурността на пътниците на летищата в Хургада, Шарм ел Шейх и столицата Кайро. 
 
Mediapool 
 
√ Политически въпроси тегнат над предстоящата среща на върха на Г-20 в Китай 
Глобалната икономика ще бъде доминираща тема на срещата на върха на Групата на 20-те индустриализирани и 
нововъзникващи пазарни икономики, но проблеми, свързани с политиката и сигурността ще определят тона на срещата 
на световните лидери в източния китайски град Ханчжоу. 
Терористичните атаки в Европа, задаващите се президентски избори в САЩ и продължаващите кървави конфликти в Сирия 
и Ирак са сред проблемите, които правят света несигурен и неспокоен. 
Световни лидери, включително президентът Барак Обама, китайският му колега Си Цзинпин и германският канцлер Ангела 
Меркел се очаква да повдигнат тези теми или когато се съберат в неделя и понеделник, или на двустранни срещи в 
кулоарите на срещата на върха. 
Руският президент Владимир Путин, чиято страна се сближи с Китай след налагането на икономически санкции от Запада, 
също ще присъства, заедно с индийския министър-председател Нарендра Моди, френския му колега Франсоа Оланд и 
новата премиерка на Великобритания Тереза Мей. На Мей ще бъдат зададени въпроси за решението на британците да 
излязат от Европейския съюз и отражението му върху световната икономика в контекста на надигащ се икономически 
национализъм. 
Въпреки изобилието от спорни въпроси, Китай изглежда решен срещата да протече без конфликти, дори спокойно, под 
неутралния наслов "Към иновативна, подсилена, взаимнообвързана и всеобхватна световна икономика". 
"Страните от Г-20, в които живее две трети от населението в света и които имат дял над 80 процента от глобалното 
производство, заслужават, а и от тях се очаква да играят по-голяма роля в ръководенето на световната икономика. 
Предстоящата среща на върха е безспорно отлична възможност", заяви в коментар информационната агенция Синхуа. 
Климатичните промени, човешките права и битката срещу групировката "Ислямска държава" също ще бъдат обсъдени на 
срещите. Очаква се Обама и Си да информират за последните развития по ратификацията на Парижкото споразумение за 
намаляване на емисиите парникови газове. Служители на Белия дом заявиха, че се надяват историческият договор за 
климатичните промени да влезе в сила до края на годината. 
За турския президент Реджеп Тайип Ердоган това ще бъде първа голяма международна среща след осуетения опит за 
преврат през лятото, който добави ново напрежение към и без това сложните отношения със САЩ и съюзниците им. 
Въпреки че не се очакват големи пробиви, срещата предлага възможност лидерите да обсъдят разногласията си, вариращи 
от претенциите на Китай към контролирани от Япония острови в Източнокитайско море до притесненията на НАТО за 
анексията на Крим от Русия и войната в Източна Украйна. 
Възможността дори за формален контакт между спорещи страни като Китай и Япония е значима и "без съмнение това ще 
бъде приветствано и оповестено като намаляване на напрежението", каза Дийн Чън, старши изследовател във 
вашингтонската фондация "Херитидж". 
Ядрената и ракетната програма на Северна Корея предизвиква особено силни тревоги в района. Тази седмица Пхенян 
осъди декларацията на Съвета за сигурност на ООН срещу последните четири изстрелвания на балистични ракети, нарече 
я "акт на враждебност" на САЩ и предупреди, че това може да ускори "самоунищожението" на Америка. 
Северна Корея изстреля балистична ракета от подводница на 24 август, дни, след като САЩ и Южна Корея започнаха 
годишните военни учения. Декларация за медиите, одобрена в петък през нощта от всички 15 страни членки на Съвета за 
сигурност, включително и от съюзника на Пхенян - Китай, определи четирите изстрелвания през юли и август като "грубо 
нарушение" на забраната за всякаква дейност, свързана с балистични ракети. 
Докато Китай остава политически стабилен под строго, еднопартийно комунистическо управление, Източна Азия се 
изправя пред предизвикателства, вариращи от управлението на военната хунта в Тайланд до избирането на филипинския 
президент Родриго Дутерте, чиято кървава кампания срещу наркотиците му навлече критики от правозащитници. 
Очаква се Обама да поиска подкрепа за Споразумението за Транстихоокеанско партньорство (СТП) за свободна търговия, 
внушителна международна спогодба, блокирана от американския Конгрес заради ожесточена съпротива и от демократи, 
и от републиканци в годината на избори. 
Успоредно с насочването на Вашингтон към Азия, заради което бе подсилено американското военно присъствие в региона, 
СТП заема централно място в политиката на Обама на континента и се приема като лакмус за лидерските умения на САЩ. 
Домакинът Китай не е участник в предложеното споразумение и смята насочването на САЩ към Азия за враждебен опит 
за сдържане на влиянието на Пекин в региона чрез подсилени военни съюзи с американски съюзници, в това число 
Австралия и Филипините. 
Отстояването на териториалните претенции на Китай в Южнокитайско море ще окаже влияние на разискванията. През юли 
Международният арбитражен съд в Хага отхвърли претенциите на Пекин за суверенитет над практически целия 
стратегически воден басейн. Китай гневно отхвърли решението на съда, зарече се да продължи изграждането на 
изкуствени острови в спорната акватория и казва, че обмисля да обяви охранявана въздушна зона, в която самолетите ще 
трябва да се съобразяват с нарежданията му - ход, който със сигурност ще бъде осъден от САЩ, Япония и други страни. 
За да парира такива притеснения, Китай подчертава, че се стреми към разширено икономическо сътрудничество чрез 
политиката "Един пояс, един път", която ще го свърже с Централна и Югоизточна Азия и подкрепяната от Пекин Азиатска 
банка за инфраструктурни инвестиции (АБИИ). 
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Наблюдатели на Г-20 ще оценяват отговора на такива инициативи - дали "положителен, неохотен или разединен", каза 
специалистът по Китай от Университета във Вирджиния Брантли Уомак. 
Лидерите, които ще присъстват на срещата, ще обсъдят и възможните резултати на изборите в САЩ през ноември, на които 
кандидатката на демократите Хилари Клинтън изглежда води пред съперника си от Републиканската партия Доналд 
Тръмп. Като бивш сенатор и държавен секретар, Клинтън се възприема като опитна ръка зад кормилото, докато Тръмп 
предложи политики, които поставят под въпрос ангажиментите на САЩ за свободна търговия, имиграция и защита на 
съюзниците им. 
Макар и по-далеч от централните проблеми, продължаващите конфликти в Близкия изток и миграционната вълна, която 
причиниха, също будят притеснение. Президентът на Египет Абдел Фатах ас Сиси е сред специално поканените гости на 
срещата, на която съсипаната икономика и задълбочаващата се криза на сигурността в страната му вероятно ще бъдат 
подложени на нови критики. 
Г-20 включва Австралия, Аржентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, 
Мексико, Русия, Саудитска Арабия, Турция, Франция, Южна Африка, Южна Корея, Япония, САЩ и ЕС. (По БТА) 


