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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 

 
АИКБ 
 
√ БЪЛГАРО-РУМЪНСКИЯТ БИЗНЕС ФОРУМ, ПОДГОТВЕН ОТ АИКБ В РАМКИТЕ НА ПОСЕЩЕНИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА РАДЕВ 
В БУКУРЕЩ, ВЕЧЕ ДАВА ПЪРВИ РЕЗУЛТАТИ 
Със 7 милиарда и 593 милиона лева стокообмен, Румъния е третият най-голям (след Германия и Италия) търговски 
партньор на България за 2016 г. по данни на НСИ. Румънските туристи водят категорично в класацията за посещения на 
чужденци в страната ни (близо 1,75 млн. души само през 2016 г. и почти половин милион преднина пред втория), а за 

българите нашата северна 
съседка е трета най-
предпочитана дестинация за 
пътувания в чужбина. 
По данни на румънската 
статистика от м. май 2017 г. в 
Румъния са регистрирани 2 
293 български компании с 
общо над 154 млн. евро 
уставен капитал, което 
нарежда България на 26-то 
място сред 50-те водещи 

чуждестранни инвеститори. Приблизително толкова са и фирмите с румънско участие и капитал, работещи у нас. 
Тези, и още много други данни и факти за потенциала на икономическото сътрудничество между двете държави, бяха 
оповестени на проведения днес, 29 юни в Букурещ българо-румънски бизнес форум, подготвен съвместно от Румънската 
търговско-промишлена палата и Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) в рамките на официалното 
посещение на президента Румен Радев. 
Във форума участва бизнес делегация, организирана от АИКБ и съставена от членове на всички представителни на 
национално равнище организации на работодателите. Българо-румънският бизнес форум се проведе в бизнес центъра на 
Румънската търговско-промишлена палата в Букурещ и бе открит от президента на палатата Михай Дарабан. 
Присъстващите имаха честта последователно да чуят приветствията на президента на Румъния Клаус Йоханис и на 
президента на Република България Румен Радев. 
В словото си Клаус Йоханис изтъкна възможностите за сътрудничество между двете страни в областта на туризма, 
строителството, металургията, автомобилната промишленост. Важни са проектите в областта на културния туризъм и 
дестинации на трети пазари. Той отбеляза, че деловата среда има нужда от ефикасна законодателна рамка, от мощни 
институции, стабилни и предвидими закони. Само по този начин може да просперират икономиките на държавите. 
Диалогът и действията на правителствено равнище, както и днешното мероприятие, са от съществено значение. 
Стратегията на ЕС за Дунавския регион има за цел икономическо и социално развитие на Дунавския макрорегион, 
пристанищата, нови мостове. Форумът се провежда на 29 юни – международния ден на Дунав – истинският извор и 
източник на просперитет за икономиките на България и Румъния, която не разделя страните, а ги свързва. 
Президентът Румен Радев сподели виждането на президента на Румъния, че България и Румъния имат обща цел за 
усъвършенстване и разширяване на енергийната и транспортна инфраструктура, която свързва двете държави и ще 
работят за изграждането на нови мостове и фериботни връзки през река Дунав, които да насърчат контактите между 
гражданите и бизнеса, както и за облекчаване на всички бюрократични процедури, които пречат на тези контакти. 
Президентът Радев подчерта, че ръстът на БВП в България, минималната инфлация, спомагат за създаване на по-добър 
климат. Президентската институция ще работи за запазване на макроикономическа и финансова стабилност и намаляване 
на броя на регулациите към бизнеса. Ниските данъчни ставки, предприемането на реформи в професионалното 
образование и обучение, стимулирането на връзката образование-бизнес са добри условия за бизнеса и г-н Радев призова 
румънските фирми да инвестират в България. 
Председателят на УС на АИКБ Васил Велев в словото си подчерта, че доброто ниво и ръстове на стокообмена и 
туристопотока между двете страни са потвърдени от статистиката факти. Но потенциалът е много по-голям и двете 
правителства са длъжници на гражданите и бизнеса от Румъния и България за по-добра инфраструктурна свързаност, 
Железопътен коридор 4, повече мостове и пътища към тях, защо не и за хидроенергийни комплекси на река Дунав. Двете 
страни имат често съвпадащи приоритети и проблеми и формирането на партньорства и общи позиции в ЕС е недостатъчно 
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използвана практика. В това отношение предстоящото председателстване на ЕС от България предоставя допълнителна 
възможност и трябва пълноценно да се използва. АИКБ е предизвикала преразглеждане на европейската дефиниция за 
МСП и поиска подкрепата на румънската страна, както и подкрепа за преосмисляне на ограниченията за големите горивни 
инсталации. Председателят на АИКБ отбеляза, че икономиките на двете страни се развиват добре – България е в призовата 
шестица в ЕС с ръст на БВП от 3,4% за първото тримесечие на 2017 г., но Румъния е шампионът с 5,6% ръст. Очевидно има 
от какво да се поучим, в т.ч. и за разрешаване на трите задържащи растежа фактора у нас. Като такива бизнесът посочи 
липсата на човешки ресурси за икономиката, административните прегради и корупцията. 
Програмата продължи с представяне на бизнес средата, възможностите за инвестиции и условията за бизнес в Румъния и 
в България. Първата презентация бе на домакините от InvestRomania. Веднага след тях говори Стамен Янев, изпълнителен 
директор на Българска агенция за инвестиции. Той подробно разясни облекчените условия за правене на бизнес в 
България и насърчи румънските компании да предприемат инвестиции в страната. 
В рамките на това президентско посещение, Асоциацията на индустриалния капитал в България за първи път пое 
ангажимент да организира двустранни срещи между представители на български и румънски компании по време на 
бизнес форума. АИКБ, която през последните 20 години работи за насърчаване на производството, търговията и 
инвестициите у нас, заложи на оптимизиран и практичен подход при визитата в Румъния. Беше осигурен равен достъп на 
предприятия от всички сектори и от всички работодателски организации. Предварително бе съгласувано с румънската 
страна секторно групиране на фирмите-участници от двете бизнес делегации. Така икономическият фокус на срещите беше 
предпоставка за ползотворни по-нататъшни партньорства в областите: машиностроене, електротехника и отбранителна 
индустрия, производство и търговия с нехранителни стоки, хранително-вкусова промишленост, инфраструктура и 

строителство, туризъм, 
финансови услуги. 
В двустранните бизнес 
разговори участваха 
представители на 51 български 
и 54 румънски компании. В 
резултат на добре обмислената 
от АИКБ подготовка при 
организирането на форума 
редица срещи завършиха с 
конкретни споразумения за 
договори и ангажименти между 
участниците. 
Ето накратко първите резултати 
от приключилото двудневно 
посещение на президента на 
Република България Румен 
Радев и придружаващата го 
делегация в Румъния, както и от 

съпътстващия българо-румънски бизнес форум: 
Посещението на президента Радев даде стимули и нов тласък на добре развиващите се българо-румънски икономически 
отношения. 
Беше обменен полезен опит както в макроикономически контекст между работодателските организации, така и на 
микроикономическо равнище. 
Установиха се редица нови и се задълбочиха досегашни бизнес партньорства между български и румънски компании. 
Президентът Радев и представителите на българския бизнес, участвали във форума, планират последваща среща в София, 
на която да се набележат решения на най-острите и често възникващи проблеми, които форумът е откроил. 
Прилагаме прессъобщение в PDF формат. 
 
БНТ 
 
√ Българо-румънският бизнес форум вече дава първи резултати 
Със 7 милиарда и 593 милиона лева стокообмен, Румъния е третият най-голям (след Германия и Италия) търговски 
партньор на България за 2016 г. по данни на НСИ. Румънските туристи водят категорично в класацията за посещения на 
чужденци в страната ни (близо 1,75 млн. души само през 2016 г. и почти половин милион преднина пред втория), а за 
българите нашата северна съседка е трета най-предпочитана дестинация за пътувания в чужбина (вижте приложените Топ 
10 таблици). Това съобщи за БТА пресслужбата на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
По данни на румънската статистика от м. май 2017 г. в Румъния са регистрирани 2293 български компании с общо над 154 
млн. евро уставен капитал, което нарежда България на 26-о място сред 50-те водещи чуждестранни инвеститори. 
Приблизително толкова са и фирмите с румънско участие и капитал, работещи у нас. 
Тези и още много други данни и факти за потенциала на икономическото сътрудничество между двете държави, бяха 
оповестени на проведения днес в Букурещ българо-румънски бизнес форум, подготвен съвместно от Румънската 
търговско-промишлена палата и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) в рамките на официалното 
посещение на президента Румен Радев. 

http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2017/06/2017-June29-Press_Romania_BICA.pdf
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Във форума участва бизнес делегация, организирана от АИКБ и съставена от членове на всички представителни на 
национално равнище организации на работодателите. Българо-румънският бизнес форум се проведе в бизнес центъра на 
Румънската търговско-промишлена палата в Букурещ и бе открит от президента на палатата Михай Дарабан.  
Присъстващите имаха честта последователно да чуят приветствията на президента на Румъния Клаус Йоханис и на 
президента на Република България Румен Радев. 
В словото си Клаус Йоханис изтъкна възможностите за сътрудничество между двете страни в областта на туризма, 
строителството, металургията, автомобилната промишленост. Важни са проектите в областта на културния туризъм и 
дестинации на трети пазари. Той отбеляза, че деловата среда има нужда от ефикасна законодателна рамка, от мощни 
институции, стабилни и предвидими закони. Само по този начин може да просперират икономиките на държавите. 
Диалогът и действията на правителствено равнище, както и днешното мероприятие са от съществено значение. 
Стратегията на ЕС за Дунавския регион има за цел икономическо и социално развитие на Дунавския макрорегион, 
пристанищата, нови мостове. Форумът се провежда на 29 юни - международния ден на Дунав - истинският извор и 
източник на просперитет за икономиките на България и Румъния, която не разделя страните, а ги свързва. 
Президентът Румен Радев сподели виждането на президента на Румъния, че България и Румъния имат обща цел за 
усъвършенстване и разширяване на енергийната и транспортна инфраструктура, която свързва двете държави и ще 
работят за изграждането на нови мостове и фериботни връзки през река Дунав, които да насърчат контактите между 
гражданите и бизнеса, както и за облекчаване на всички бюрократични процедури, които пречат на тези контакти. 
Президентът Радев подчерта, че нарастването на БВП в България, минималната инфлация, спомагат за създаване на по-
добър климат. Президентската институция ще работи за запазване на макроикономическа и финансова стабилност и 
намаляване на броя на регулациите към бизнеса. Ниските данъчни ставки, предприемането на реформи в 
професионалното образование и обучение, стимулирането на връзката образование-бизнес са добри условия за бизнеса 
и Румен Радев призова румънските фирми да инвестират в България. 
Председателят на УС на АИКБ Васил Велев в словото си подчерта, че доброто ниво и нарастване на стокообмена и 
туристопотока между двете страни са потвърдени от статистиката факти. Но потенциалът е много по-голям и двете 
правителства са длъжници на гражданите и бизнеса от Румъния и България за по-добра инфраструктурна свързаност, 
Железопътен коридор 4, повече мостове и пътища към тях, защо не и за хидроенергийни комплекси на река Дунав. 
Двете страни имат често съвпадащи приоритети и проблеми и формирането на партньорства и общи позиции в ЕС е 
недостатъчно използвана практика. В това отношение предстоящото председателстване на ЕС от България предоставя 
допълнителна възможност и трябва пълноценно да се използва. АИКБ е предизвикала преразглеждане на европейската 
дефиницията за МСП и поиска подкрепата на румънската страна, както и подкрепа за преосмисляне на ограниченията за 
големите горивни инсталации. 
Председателят на АИКБ отбеляза, че икономиките на двете страни се развиват добре - България е в призовата шестица в 
ЕС с увеличение на БВП от 3,4 на сто за първото тримесечие на 2017 г., но Румъния е шампионът с икономически растеж 
5,6 на сто. Очевидно има от какво да се поучим, в т.ч. и за разрешаване на трите задържащи растежа фактора у нас. Като 
такива бизнесът посочи липсата на човешки ресурси за икономиката, административните прегради и корупцията. 
Програмата продължи с представяне на бизнес средата, възможностите за инвестиции и условията за бизнес в Румъния и 
в България. Първата презентация бе на домакините от InvestRomania. Веднага след тях говори Стамен Янев, изпълнителен 
директор на Българска агенция за инвестиции (БАИ). Той подробно разясни облекчените условия за правене на бизнес в 
България и насърчи румънските компании да предприемат инвестиции в страната. 
В рамките на това президентско посещение, Асоциацията на индустриалния капитал в България за първи път пое 
ангажимент да организира двустранни срещи между представители на български и румънски компании по време на 
бизнес форум. АИКБ, която през последните 20 години работи за насърчаване на производството, търговията и 
инвестициите у нас, заложи на оптимизиран и практичен подход при визитата в Румъния. Беше осигурен равен достъп на 
предприятия от всички сектори и от всички работодателски организации. 
Предварително бе съгласувано с румънската страна секторно групиране на фирмите участници от двете бизнес делегации. 
Така икономическият акцент на срещите беше предпоставка за ползотворни по-нататъшни партньорства в областите: 
машиностроене, електротехника и отбранителна индустрия, производство и търговия с нехранителни стоки, хранително-
вкусова промишленост, инфраструктура и строителство, туризъм, финансови услуги.  
В двустранните бизнес разговори участваха представители на 51 български и 54 румънски компании. Редица срещи 
завършиха с конкретни споразумения за договори и ангажименти между участниците.  
Ето накратко първите резултати от приключилото двудневно посещение на президента на Република България Румен 
Радев и придружаващата го делегация в Румъния, както и от съпътстващия българо-румънски бизнес форум: 
1. Посещението на президента Радев даде стимули и нов тласък на добре развиващите се българо-румънски икономически 
отношения. 
2. Беше обменен полезен опит както в макроикономически контекст между работодателските организации, така и на 
микроикономическо равнище. 
3. Установиха се редица нови и се задълбочиха досегашни бизнес партньорства между български и румънски компании. 
4. Президентът Радев и представителите на българския бизнес, участвали във форума, планират следваща среща в София, 
на която да се набележат решения на най-острите и често възникващи проблеми, които форумът е откроил. 
За повече информация вижте видеото. 
 
 
 

http://news.bnt.bg/bg/a/blgaro-rumnskiyat-biznes-forum-veche-dava-prvi-rezultati
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√ Българо-румънският бизнес форум вече дава първи резултати 
Със 7 милиарда и 593 милиона лева стокообмен, Румъния е третият най-голям (след Германия и Италия) търговски 
партньор на България за 2016 г. по данни на НСИ. Румънските туристи водят категорично в класацията за посещения на 
чужденци в страната ни (близо 1,75 млн. души само през 2016 г. и почти половин милион преднина пред втория), а за 
българите нашата северна съседка е трета най-предпочитана дестинация за пътувания в чужбина. Това съобщи за БТА 
пресслужбата на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
 
БТА 
 
√ Българо-румънският бизнес форум, подготвен от АИКБ в рамките на посещението на президента Радев в Букурещ, 
вече дава първи резултати 
Със 7 милиарда и 593 милиона лева стокообмен, Румъния е третият най-голям (след Германия и Италия) търговски 
партньор на България за 2016 г. по данни на НСИ. Румънските туристи водят категорично в класацията за посещения на 
чужденци в страната ни (близо 1,75 млн. души само през 2016 г. и почти половин милион преднина пред втория), а за 
българите нашата северна съседка е трета най-предпочитана дестинация за пътувания в чужбина (вижте приложените Топ 
10 таблици). Това съобщи за БТА пресслужбата на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
По данни на румънската статистика от м. май 2017 г. в Румъния са регистрирани 2293 български компании с общо над 154 
млн. евро уставен капитал, което нарежда България на 26-о място сред 50-те водещи чуждестранни инвеститори. 
Приблизително толкова са и фирмите с румънско участие и капитал, работещи у нас. 
Тези, и още много други данни и факти за потенциала на икономическото сътрудничество между двете държави, бяха 
оповестени на проведения днес в Букурещ българо-румънски бизнес форум, подготвен съвместно от Румънската 
търговско-промишлена палата и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) в рамките на официалното 
посещение на президента Румен Радев. 
Във форума участва бизнес делегация, организирана от АИКБ и съставена от членове на всички представителни на 
национално равнище организации на работодателите. Българо-румънският бизнес форум се проведе в бизнес центъра на 
Румънската търговско-промишлена палата в Букурещ и бе открит от президента на палатата Михай Дарабан.  
Присъстващите имаха честта последователно да чуят приветствията на президента на Румъния Клаус Йоханис и на 
президента на Република България Румен Радев. 
В словото си Клаус Йоханис изтъкна възможностите за сътрудничество между двете страни в областта на туризма, 
строителството, металургията, автомобилната промишленост. Важни са проектите в областта на културния туризъм и 
дестинации на трети пазари. Той отбеляза, че деловата среда има нужда от ефикасна законодателна рамка, от мощни 
институции, стабилни и предвидими закони. Само по този начин може да просперират икономиките на държавите. 
Диалогът и действията на правителствено равнище, както и днешното мероприятие са от съществено значение. 
Стратегията на ЕС за Дунавския регион има за цел икономическо и социално развитие на Дунавския макрорегион, 
пристанищата, нови мостове. Форумът се провежда на 29 юни - международния ден на Дунав - истинският извор и 
източник на просперитет за икономиките на България и Румъния, която не разделя страните, а ги свързва. 
Президентът Румен Радев сподели виждането на президента на Румъния, че България и Румъния имат обща цел за 
усъвършенстване и разширяване на енергийната и транспортна инфраструктура, която свързва двете държави и ще 
работят за изграждането на нови мостове и фериботни връзки през река Дунав, които да насърчат контактите между 
гражданите и бизнеса, както и за облекчаване на всички бюрократични процедури, които пречат на тези контакти. 
Президентът Радев подчерта, че нарастването на БВП в България, минималната инфлация, спомагат за създаване на по-
добър климат. Президентската институция ще работи за запазване на макроикономическа и финансова стабилност и 
намаляване на броя на регулациите към бизнеса. Ниските данъчни ставки, предприемането на реформи в 
професионалното образование и обучение, стимулирането на връзката образование-бизнес са добри условия за бизнеса 
и Румен Радев призова румънските фирми да инвестират в България. 
Председателят на УС на АИКБ Васил Велев в словото си подчерта, че доброто ниво и нарастване на стокообмена и 
туристопотока между двете страни са потвърдени от статистиката факти. Но потенциалът е много по-голям и двете 
правителства са длъжници на гражданите и бизнеса от Румъния и България за по-добра инфраструктурна свързаност, 
Железопътен коридор 4, повече мостове и пътища към тях, защо не и за хидроенергийни комплекси на река Дунав. Двете 
страни имат често съвпадащи приоритети и проблеми и формирането на партньорства и общи позиции в ЕС е недостатъчно 
използвана практика. В това отношение предстоящото председателстване на ЕС от България предоставя допълнителна 
възможност и трябва пълноценно да се използва. АИКБ е предизвикала преразглеждане на европейската дефиницията за 
МСП и поиска подкрепата на румънската страна, както и подкрепа за преосмисляне на ограниченията за големите горивни 
инсталации. Председателя на АИКБ отбеляза, че икономиките на двете страни се развиват добре - България е в призовата 
шестица в ЕС с увеличение на БВП от 3,4 на сто за първото тримесечие на 2017 г., но Румъния е шампионът с икономически 
растеж 5,6 на сто. Очевидно има от какво да се поучим, в т.ч. и за разрешаване на трите задържащи растежа фактора у нас. 
Като такива бизнесът посочи липсата на човешки ресурси за икономиката, административните прегради и корупцията.  
Програмата продължи с представяне на бизнес средата, възможностите за инвестиции и условията за бизнес в Румъния и 
в България. Първата презентация бе на домакините от InvestRomania. Веднага след тях говори Стамен Янев, изпълнителен 
директор на Българска агенция за инвестиции (БАИ). Той подробно разясни облекчените условия за правене на бизнес в 
България и насърчи румънските компании да предприемат инвестиции в страната. 
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В рамките на това президентско посещение, Асоциацията на индустриалния капитал в България за първи път пое 
ангажимент да организира двустранни срещи между представители на български и румънски компании по време на 
бизнес форум. АИКБ, която през последните 20 години работи за насърчаване на производството, търговията и 
инвестициите у нас, заложи на оптимизиран и практичен подход при визитата в Румъния. Беше осигурен равен достъп на 
предприятия от всички сектори и от всички работодателски организации. Предварително бе съгласувано с румънската 
страна секторно групиране на фирмите участници от двете бизнес делегации. Така икономическият акцент на срещите 
беше предпоставка за ползотворни по-нататъшни партньорства в областите: машиностроене, електротехника и 
отбранителна индустрия, производство и търговия с нехранителни стоки, хранително-вкусова промишленост, 
инфраструктура и строителство, туризъм, финансови услуги.  
В двустранните бизнес разговори участваха представители на 51 български и 54 румънски компании. Редица срещи 
завършиха с конкретни споразумения за договори и ангажименти между участниците.  
Ето накратко първите резултати от приключилото двудневно посещение на президента на Република България Румен 
Радев и придружаващата го делегация в Румъния, както и от съпътстващия българо-румънски бизнес форум: 
1. Посещението на президента Радев даде стимули и нов тласък на добре развиващите се българо-румънски икономически 
отношения. 
2. Беше обменен полезен опит както в макроикономически контекст между работодателските организации, така и на 
микроикономическо равнище. 
3. Установиха се редица нови и се задълбочиха досегашни бизнес партньорства между български и румънски компании. 
4. Президентът Радев и представителите на българския бизнес, участвали във форума, планират следваща среща в София, 
на която да се набележат решения на най-острите и често възникващи проблеми, които форумът е откроил. 
 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
В. Стандарт 
 
√ Проверките за цените на храните ще са всеки месец 
Интервю с министъра на земеделието Румен Порожанов 
Господин Порожанов, излязоха резултатите от проверките за двойния стандарт на храните, които наистина показаха 
разминаване в качеството и съставките на продукти с една и съща марка, продавани у нас и в други страни от ЕС. Най-
фрапантно бе разминаването в цените, като се оказа, че някои продукти у нас са значително по-скъпи от същите в 
Германия и Австрия. Какво може да се направи за защита на българския потребител? 
- Темата за двойния стандарт на качеството стартира от това, че в едни и същи продукти има разминаване в съдържанието, 
което бе констатирано както в страни от Централна и Източна Европа, така и в България. Проверките в Словакия и Чехия 
показват почти аналогични резултати като нашите. В около 20% от продуктите, които се продават на българския и на 
западния пазар, се установява различие в съставките. Това може да се третира като нелоялна търговска практика и 
нееднакво третиране на европейския потребител. В тази посока са и всички констатации, които останалите колеги от 
страните членки установяват. В средата на юли словашкият министър ще внесе една декларативна информация, която ние 
ще подкрепим заедно с другите страни членки. Тя е, че трябва да бъдат предприети мерки за уеднаквяване на стандартите 
и съставките в продуктите, които се предлагат на единния евроепйски пазар. Ние навлязохме в анализа малко по-дълбоко, 
за да видим има ли разлика в органолептичните качества на продуктите и най-важното – във физико-химичния състав, да 
се види дали това, което е изписано на опаковката, се съдържа в същите съотношения. По отношение на органолептиката 
– да, беше констатирано различие в три от продуктите. Хубавото е, че ние не открихме проблеми във физико-химичните 
анализи. Направихме много допълнителни проби, за да се установи, че няма заместители - както от соя, така и от други 
видове меса в месните продукти. Това, което беше установено като отклонения, е в рамките на допустимите норми от 
регламента, приет през 2011 г. Направихме тази задълбочена проверка, защото в една от страните членки бе установен и 
такъв проблем. Това, което на мен би ми се искало, е да направим още една проверка за съпоставяне на съдържанието на 
етикетите. 
Какво ще се направи - въпросът ще бъде разгледан на Съвета на министрите в ЕС. Други институции в лицето на българския 
и европейския омбудсман също подкрепят взимането на мерки в посока да се третира еднакво европейския потребител 
на ритейл пазара. Въпросът вече е отнесен и до еврокомисаря по правосъдие и защита на потребителие. 
Това, което забелязахме в цените, въобще не е най-доброто, което очаквахме да видим – 16 от 31 проверени продукти са 
със завишени цени на българския пазар. Давам пример с най-фрапантния случай – детско пюре, което ние сме закупили 
за 55 евроцента от верига в Германия или Австрия, в България се продава за 2, 29 лева. Това е над 100% увеличение на 
цената. 
На нас не ни пречи да правим един текущ мониторинг с Комисията за защита на потребителите /КЗП/ , като купуваме един 
или два пъти в месеца масови продукти и сравняваме цените. За да можем да наблюдаваме движението във времето и да 
информираме тези големи супермаркети за нашето притеснение. 
- Но тъй като става въпрос за свободен пазар, институциите не могат да се намесват, просто могат да следят пазара. 
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- В петък /б.ред.днес/ имам среща с федерациите на потребителите и КЗП, за да видим техния инструментариум. Да, това 
са пазарни отношения. Но най-малкото ние можем да изразим официално своето притеснение пред тези вериги, които 
продават един и същ продукт със значителна разлика в цените, които са завишени на българския пазар. 
- Бизнесът с храни се оплаква от изключително висок сив сектор. Според последните данни на АИКБ, сивият сектор като 
цяло е паднал до 29%, но при храните се смята, че е около 50%. Какви мерки могат да се вземат в тази насока? 
- Това е така, констатирахме го и на среща преди седмица с асоциациите от хранителната промишленост, както и на Съвета 
по животновъдство – има много ферми, които не работят по правилата. Това съзвада предпоставки за сив сектор. Ще 
напрамим среща и с двете групи, за да идентифицираме проблема. Можем да предложим план за действие на 
правителството, тук трябва да бъдат въвлечени и други институции, защото сивият сектор означава криене на данъци, 
създаване на неконкурентна среда за легалните производители и проблеми в тяхната финансова устойчивост. Затова и в 
момента правителството предприе мерки за решаване на проблеми с контрабандата, по границите, проблеми с горивата. 
Така че тенденцията е явна и ние можем да я развием и да предложим мерки, за да запазим устойчивостта на всички 
легални производители, които произвеждат съгласно стандартите и качествена продукция. 
- Преработвателнят бизнес инвестира доста в разширяване и модернизация на предприятията през последните години. 
Сега обаче се нуждае от нови пазари, тъй като българският е тесен. Как може да помоне държавата? 
- Тук трябва да се работи систематично - от производството през преработката, продуктът да бъде с разпознаваема марка 
не само у нас, но и на европейския пазар и в трети страни. През годините бяха инвестирани много европейски средства в 
преработка – имаме вече втори програмен период, плюс САПАРД. Много инвестиции са направени за преработка на 
плодове и зеленчуци, в млечния и месния сектор. 
Държавата няма безкраен капацитет да прави износа както преди 30 г. на базата на междуправителствени споразумения. 
Затова е много важно фирмите да участват в изложения, подпомагането от държавата. 
Между 19 и 28 януари 2018 г. на панаира на храните „Зелена седмица" в Берлин, България е страна партньор и ще има 
щанд от 1600 квадратни метра – цяла палата. И ние ще имаме възможност да предложим заедно с българските 
производители всичко най-добро, което ще бъде показано в тази палата, като всичко това ще бъде за сметка на държавата. 
Успоредно с това вече сме в разговори с МЕТРО, за да могат веригите, които са около Берлин, да направят щандове, където 
част от продукцията ни да бъде предлагана. 
- Факт е, че изнасяме много повече суровини, отколкото преработени продукти. Това обаче има и своите минуси, тъй 
като добавената стойност отива в други страни. Има ли възможност за обръщане на тенденциите? 
- Това, че изнасяме много произведена продукция, а не преработена, тръгва от зърнения сектор, защото България е голям 
производител на зърно – един от най-добрите като качество и като добив. Произвеждайки между 5 и 6 млн. тона жито 
заедно с ечемика и рапицата и потребявайки около 2 млн., ние няма как да не експортираме останалото количество и това 
тежи в баланса на произведената продукция. Но отново се връщам на инвестициите в преработката, които целят 
добавената стойност да остава в България. Ще ви дам един пример от миналата година, в който имаше желание да се 
направят проекти за преработка на шипки. Досега те се изнасяха за Германия, там се разделят на четири компонента и се 
извличат най-различни екстракти, от които се печели. Вече има доста големи масиви с шипки в един-два региона в 
страната. Нашите производители се опитаха да направят инвестиции, за да може цялата преработка да остане в България. 
Това е една малка ниша, но е симптоматично. Неслучайно вече се финансира по програмите закупуване на различни 
видове хладилни инсталации, страшно много проекти има за преработката на плодове и зеленчуци, за подготовка на 
сокове, за млечната индустрия. Колкото повече ние преработваме млечната суровина качествено, толкова повече ще пада 
проблемът на нашите млекопроизводители относно изкупуването. Те просто трябва да си оправят качеството и там , където 
има проблеми, да ги изчистят, защото БАБХ е безкомпромисна. 
- Какви европейски механизми има за стимулирането на преработването и обръщането на тенденцията? 
- Това е Програмата за развитие на селските райони и конкретно мярка 4.2. В момента има прием, който е за 163 млн. евро 
субсидии, което означава проекти за над 320 млн. евро . Тъй като има доста постъпили предложения за реални проекти, 
които са в точките между 55 и 45, обмисляме дали има възможност да увеличим бюджета по мярка 4.2 преди втория 
прием. За втория прием има около 100 млн. 4.2 е бившата мярка 123, по която също се инвестира много в предприятия за 
преработка. Ние правим един анализ на изпълнението. Поради това, че са големи проектите като стойност, между 15 и 
20% от кандидатите не успяват да ги реализират. Може би някои не могат да намерят финансиране, защото става въпрос 
за проекти между 1 и 3 млн. евро. В други случаи може би са си надценили възможностите да реализират подобен проект. 
Затова ние ще имаме и наддоговаряне по тези мерки, така ,че да можем пълноценно да усвоим парите. Затова аз давам 
приоритет – ако трябва да се дава допълнително финансиране, то да бъде за тези мерки, които създават принадената 
стойност, а не в разни мерки за компенсиране на това, че ще храним гъските в определен период от годината. 
- Горите вече са под прякото управление на министерството. Как ще се решат проблемите с незаконния дърводобив, с 
контрабандата на дървесина и, разбира се, с летните пожари, които знаем, че не винаги са случайни? 
- Към темата за горите аз бих добавил още нещо, което е не по-малко обезпокоително - здравето на гората. Темата с горите 
е една от най-динамичните за нас през последните няколко седмици. Първо, от гледна точка на незаконния добив – 
проверките са много засилени, над 15 000 досега и над 280 кубика конфискувана незаконна дървесина само за последната 
седмица. Ще възстановим една практика, която е отпаднала преди 2 г. – шестмесечната инвентаризация на горите там, 
където се извършва сечта, както и контролните горски пунктове. Така че симбиозата, която се наблюдаваше в сектор добив 
и контрол, постепенно ще дойде на мястото си. 
Тук има и много неща, които трябва да се направят за начина, по който се възлага сечта. Неясно защо са занижени 
изискванията за електронни търгове. Защото когато има неявен електронен търг, няма как да се споразумяват помежду си 
участниците. 
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Готов е докладът ми за електронните търгове, тези дни ще пусна и заповедта за увеличаването им. Това съм го съгласувал 
и с премиера господин Борисов. 
Има една масова практика - добив на корен. Това означава, че добиващото предприятие влиза, добива, изнася и 
продължава надолу, като единствено заплаща такса корен на държавното предприятие. Това трябва да се намали, да се 
засили продажбата на склад, да се преценят възможностите държавните предприятия да създадат собствени 
дърводобивни възможности. Тук проблемът е по-скоро в това дали биха си намерили работници, които да го правят. 
Относно противопожарните мерки – планът за превенция е изпълнен от държавните предпирпятия, инвестирани са над 2 
млн. лева в противопожарни мерки, включително и в минерализовани ивици, които да отделят горите, които са с дължина 
над 2000 км. Както и в противопожарни кули. 
Но за нас най-притеснително в момента е състоянието на горите от гледна точка на заболяванията – съхненето на горите, 
като основият вредител е короядът,. До момента това не е лекувано може би както трябва. Защото всеки един масив, 
пожълтял насред гората, когато бъде изсечен, короядът вече не е там, той се е разпространил. Така не се решава 
проблемът. В момента се изготвя доклад за състоянието на горите с мерки, които трябва да се предприемат. През тази 
седмица поканихме всички научни светила в горския сектор, проведохме задълбочен дебат, имаме подкрепата им и 
желанието за сътрудничество, включително и да съгласуваме плана, когато е готов. Ще направим и доста снимков 
материал , от който да се визуализират проблемите, за да можем да предложим по-ясна визия за мерки. Това ще бъде 
комуникирано и с природозащитните организации, явно ще трябва да се приложат и някои не много популярни  мерки, 
затова всичко трябва да стане публично и ясно. Защото в момента можем тихомълком да подминем темата, но гората няма 
да оздравее. Тя няма да оздравее и с нашия план, но въпросът е да се пресече разрастващото съхнене. 
- Какво прави министерството за облекчаване на административната тежест за бизнеса? 
- Едно от най-тежките министерства е земеделското. Защото имаме и много големи второстепенни разпоредители, фонд 
"Земеделие" също е към министерството, той е първостепенен разпоредител. Услугите в цялата система са 270. 173 
режима, 9 лицензионни, около 70 разрешителни, още толкова регистрационни и съвсем малко уведомителни. Направихме 
проверка на документите, които се съдържат и изискват и направихме своите предложения за отпадане на 15 режима и 
около 100 документа, като, разбира се, това е първа проверка на ситуацията. Аз предложих на заседанието при 
обсъждането, че би било добре експертите, които координират процеса, заедно с наша група, да прегледаме още веднъж 
и да видим дали не можем да намалим изискваните документи. За съжаление не можем да направим масово облекчаване, 
тъй като много режими или услуги са свързани с европейски изисквания или регулации, които не можем да избегнем. 
Общата селскостопанска политика е една от основните теми за обсъждане през тази и следващата година. Основният 
призив на всички заинтересовани е опростяване на бюрокрацията, която не е малка в изискванията за усвояване на 
европейските средства. Това не трябва да създава предпоставки за лоши практики, но е задължително, за да облекчи 
работата както на администрацията, така и на нашите бенефициенти. 
Другото, което в следващите седмици и месеци ще направим, е приемът на документи във фонд "Земеделие" да премине 
към системата ИСУН. Защото в момента приемите във фонд "Земеделие" вървят по един доста сложен начин - всеки отива 
с документите си в нашите регионални офиси, там започва един огромен преглед на документи, проверки, извиват се 
огромни опашки. Това нещо ще бъде избегнато чрез електронното подаване през ИСУН, включително и ще се намали 
влиянието на "малката правда" на експерта, ще снижи рисковете от корупционни практики. 
 
News.bg 
 
√ Български продукти са с реален шанс за защита от ЕС в Китай 
Българското розово масло, родни вина и ракии имат реален шанс да бъдат защитени в Китай. Това стана ясно след среща 
на Момчил Неков с директор на Отдел "Международен" от Главна дирекция "Земеделие и развитие на селските райони" 
към Еврокомисията в Брюксел. 
Евродепутатът Момчил Неков проведе днес официална среща с Джон Кларк - директор на отдел "Международни 
отношения" към Главна дирекция Земеделие на Европейската комисия в Брюксел. На нея българският евродепутат подари 
и представи традиционни български храни и напитки със Защитено наименование за произход и Защитено географско 
указание, които биха могли да се включат в споразумението между ЕС и Китай за признаване на продукти с географско 
означение. 
"По мое настояване Европейската комисия пое ангажимент да включи с приоритет български продукти в споразумението 
с Китай за взаимно признаване на географски означения. Китай е огромен пазар и трябва да направим всичко възможно 
да получим достъп до него, наравно с другите европейски производители. Преди няколко седмици отправих запитване и 
до министъра на земеделието, храните и горите - Румен Порожанов и до министъра на икономиката - Емил Караниколов 
относно изготвянето на настоящия списък и предложения за добавяне на български продукти в него, но все още нямам 
отговор", заяви Момчил Неков. 
Храните и напитките, които българският евродепутат подари на директора са Троянска сливова ракия, Стралджанска 
мускатова ракия, вино от Дунавската равнина, Горнооряховски суджук и Странджански манов мед. Тези продукти бяха 
съгласувани с български експерти като подходящи и интересни за китайския пазар. Българското розово масло, което 
намира широко приложение в козметичната индустрия също беше обсъдено, като продукт с необходимост от включване 
към споразумението. 
Странджански манов мед, все още е в процедура по защита на продукт със защитено наименование на произход, но 
успешната му защита най-вероятно ще бъде факт преди влизане в сила на споразумението. Другите продукти вече 
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утвърдени като европейски качествени храни и напитки. Джон Кларк остана впечатлен от проактивния подход и 
представянето на продуктите от българския евродепутат. 
Преди две седмици Неков организира експертна дискусия с представители на сектор "спиртни напитки" в България. 
Обсъдено беше и споразумението с Китай. Общото мнение беше, че подходящи за китайския пазар са розовото масло и 
суджука, но сред спиртните напитки има повече защитени продукти и трябва да се подбират стратегически. 
 
√ Световната банка представи как да либерализираме електроенергийния пазар 
На среща в Министерството на енергетиката пред широк кръг от заинтересовани страни Световната банка представи 
проучването си върху електроенергийния сектор в страната и препоръките за неговото реформиране във връзка с 
въвеждането на пълна либерализация на пазара. 
Промените трябва да осигурят стабилност, сигурна среда, конкурентен пазар за производителите и възможност за избор 
на потребителите, каза пред участниците в срещата заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков. 
Един от основните проблеми пред енергийния отрасъл са натрупаните в миналото финансови дефицити, сочи анализът на 
Световната банка. С предприетите през 2015 и 2016 г. мерки за стабилизиране на системата тези дефицити намаляват 
значително и в момента отрасълът се развива устойчиво. 
Друг извод от направените анализи гласи, че българският електроенергиен пазар е изложен на ценови рискове при 
колебания в доставките. Затова е важно да има финансови механизми, които да управляват тези рискове. Екипът на 
Световната банка препоръчва въвеждането на т.нар. "договори за разлика" като един от успешните модели за това. При 
този тип договори се определя една референтна цена и промените на пазарните цени спрямо нея се компенсират от едната 
или другата договарящи се страни. 
Една от дискутираните възможности е фонд "Сигурност на електроенергийната система" да бъде страна по тези договори. 
Според екипа на Световната банка тази практика е дала много добри резултати в други държави и това е високоефективен 
начин за успешно осъществяване на прехода от модела "единствен купувач" към дерегулиран пазар. 
Сериозно място в дискусията е отделено на защитата на т.нар. уязвими потребители. Още през миналата година работна 
група с участието на експерти от ГД "Енергетика" към Европейската комисия и на Министерството на труда и социалната 
политика формулира критериите за тези потребители - това са всички, които в момента получават помощи за отопление, 
възрастните хора над 70 г., които живеят сами и единственият им доход е от пенсия под линията на бедност, хора с 
увреждания, които имат нужда от чужда помощ и семейства на деца с такива увреждания. 
За всички тях се предлага в първоначалния преходен период да действа социална тарифа за електроенергията в размер на 
70% от либерализираната цена. За семейства, които се отопляват с електричество, тази тарифа ще важи до 150 квтч 
месечно потребление, а за останалите - до 100 квтч. Анализът на Световната банка посочва, че прилагането на такава 
социална тарифа ще неутрализира в голяма степен ефекта от дерегулирането на цените. 
Работата по детайлите на модела за пълна либерализация на електроенергийния пазар ще продължи в тясно 
сътрудничество със Световната банка. Според мнението на повечето участници в дискусията, структурирането на фонда и 
неговият ресурс, мерките за защита на уязвимите потребители, изясняването на това как и какви договори за разлика ще 
бъдат въведени са въпроси от ключово значение за успешно имплементиране на модела за пълна либерализация на 
електроенергийния пазар. 
 
Investor.bg 
 
√ До края на годината да има концепция за реформа в ТЕЛК, обеща Бисер Петков 
Тя ще е основа за изработване на необходимите законови промени в рамките на 1-2 години 
Очаква се до края на годината да има концепция за реформа в медицинската експертиза и в експертизата на 
работоспособността. 
Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по време на заседанието на парламентарната комисия 
по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите. 
Амбицията ни е до края на годината да има концепция, която да послужи за изработване на необходимите законови 
промени в рамките на година-две, отбеляза министърът, цитиран от БТА. 
По думите му е необходима мащабна промяна в модела на експертизата. По този проблем вече се работи от здравното и 
социалното министерство. 
Според социалния министър е необходимо да се мисли дали към хората в трудоспособна възраст трябва да се подходи 
към модел за оценяване на запазената, а не на загубената работоспособност. В момента социалната оценка стъпва изцяло 
на процентите за вид и степен на увреждане. 
 
√ Столичната община ще работи по европроекти за 1 млрд. евро до 2020 г. 
Строителството на метрото в София е най-големият проект, ще се работи и по реконструкцията на бул. "Цар Борис 
III", ул. "Граф Игнатиев" и друга инфраструктура 
Европроекти за около 1 млрд. евро е защитила Столичната община до 2020 г., съобщиха пред журналисти днес заместник-
кметовете на София по "Транспорт и транспортни комуникации" Евгени Крусев и по направление "Инвестиции и 
строителство" Ирина Савина. 
По думите на Крусев най-големият проект е за изграждането на метрото – на стойност 500 млн. евро. В момента се 
произвеждат новите метровлакове и се изграждат 12 станции, коментира той, цитиран от БТА. 
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Общо 90 хил. тона вредни емисии ще бъдат спестени след пускането на новата линия, заяви Крусев и добави, че ще бъде 
организиран и наземният транспорт, така че да бъде изцяло допълващ. 
Крусев съобщи, че ще бъде извършена и цялостна реконструкция на бул. "Цар Борис Трети" и ул. "Граф Игнатиев". Ремонтът 
на бул. "Цар Борис III" включва цялостна рехабилитация на трамвайната линия от трамвайно ухо "Княжево" до Съдебната 
палата. Ще бъдат изградени нов релсов път, трамвайни перони, контактна мрежа, техническа инфраструктура. 
Вече са подадени оферти от потенциални участници, техническа комисия работи по тяхното оценяване. Очакваме да бъде 
сключен договор с изпълнител до края на годината и, ако е възможно, да започнем първия етап от строителството. Ако 
метеорологичните условия не го позволяват, ремонтът ще започне догодина, добави Крусев. 
Той уточни, че ремонтът ще се извършва на етапи, така че гражданите да бъдат минимално затруднени. 
По ул. "Граф Игнатиев" реконструкцията ще обхване цялото трасе от ул. "Алабин" до бул. "Христо и Евлоги Георгиеви" и 
вероятно ще наложи спирането на трамвайното движение. 
Крусев допълни, че главният архитект на София Здравко Здравков е възложил изработването на цялостен силуетен план 
за фасадите на сградите, така че когато улицата бъде завършена, да има съответни регламенти, според които при желание 
собствениците да ремонтират фасадите си в точно определени тонове, за да се получи цялостна визия. 
Ирина Савина допълни, че са заложени проекти, свързани с образователната, културната и социалната инфраструктура, 
интегрирания градски транспорт и подобряване на градската среда. 
В сферата на образованието ще се модернизират и изграждат училища и детски градини - общо 26 обекта. Районите, в 
които ще се извършват ремонти, са "Илинден", "Красна поляна", "Надежда", "Връбница" и централната градска част. 
Обектите в областта на културната инфраструктура са театър "София" и Културен институт "Лиляна Димитрова", като се 
очаква ремонтите да започнат догодина или през 2019 г. Предвидено е още изпълнението на проекти за модернизация на 
социални домове.  
При проектите за подобряване на градската среда е предвидена модернизация на централната градска част. Един от 
проектите ще започне да се изпълнява още тази година. Ще се обновяват и Западният парк и паркът "Заимов". 
Защитени са и проекти за изграждане на канализация. В момента се изпълнява проект за изготвяне на регионално 
прединвестиционно проучване. Той трябва да е готов до края на 2019 г. и на базата на него София ще може да кандидатства 
за 400 млн. лв. европейско финансиране за изграждане на канализация в териториите, които консултантът ще предложи, 
съобщи още Ирина Савина. 
 
В. Труд 
 
√ Министър Николай Нанков : 900 млн. лв. приход ще генерира само през първата година тол системата 
Винетната система е несправедлива и натоварва основно собствениците на леки автомобили, а не тези на текотоварните, 
които реално амортизират пътищата. Това заяви в четвъртък  във Велико Търново министърът на регионалното развитие 
и благоустройството. 
„Винетната такса е несправедлива. Ние се нуждаем от милиард лева годишно, за да поддържаме и изграждаме добра 
инфраструктура, а от винетки се събират 320 млн.лв. 200 млн. лв. от тях са платени от собственици на леки автомобили. С 
тол системата на това ще се сложи край. Изчислили сме, че тя ще генерира само първата година приход от 900 млн. лв”, 
каза министър Нанков. 
Той уточни, че за собствениците на леки автомобили ще се въведе електронна винетка, чиято цена няма да се промени, 
увери министърът.75 км ще бъдат изградени през настоящия мандат от АМ „Хемус”, а други 30 км ще бъдат започнати, 
каза в Старата столица Нанков. „Всички правителства са длъжници на Северна България. За сравнение ще посоча, че Южна 
България дава 74% от БВП на страната, докато на северна се падат 26%. От 23 млдр. долара преки чуждестранни 
инвестиции за 2015 г., 20 млдр. са в Южна България.От следващата седмица отново влиза в сила ограничението за 
движение на тежкотоварни автомобили по родните магистрали. 
Новината е от днес и министърът на регионалното развитие я съобщи във Велико Търново. Мерките се предприемат след 
съгласуване с отговорните институции и ще важат за летните месеци. 
 
Money.bg 
 
√ Само 4% от британците искат държавата да намали данъците 
48% oт бpитaнцитe cмятaт, чe пpaвитeлcтвoтo тpябвa дa вдигнe дaнъцитe и дa xapчи пoвeчe cpeдcтвa зa здpaвeoпaзвaнe, 
oбpaзoвaниe и coциaлни пpидoбивĸи. Дpyги 44% пъĸ ca нa мнeниeтo, чe нaлoзитe тpябвa дa ocтaнaт нa ceгaшнитe нивa. 
Haй-нeпoпyляpнo e мнeниeтo, чe дъpжaвaтa тpябвa дa cъбиpa и paзпpeдeля пo-мaлĸo cpeдcтвa - eдвa 4% гo зaщитaвaт. 
Toвa пoĸaзвa изcлeдвaнe нa Вrіtіѕh Ѕосіаl Аttіtudеѕ, цитиpaнo oт СNN. 
Toвa e нaй-виcoĸият пpoцeнт нa пoдĸpeпa cpeд oбщecтвoтo зa пo-виcoĸи дaнъци oт 2004 нacaм. 
Cлeд финaнcoвaтa ĸpизa oт ĸpaя нa пъpвoтo дeceтилeтиe нa вeĸa ĸoнcepвaтивнитe пpaвитeлcтвa пpoĸapaxa cepиoзни 
нaмaлeния нa coциaлнитe плaщaния и зaмpaзиxa зaплaтитe в пyбличния ceĸтop, зa дa нaмaлят бюджeтния дeфицит. 
Дaли "зaтягaнeтo нa ĸoлaнитe" дa пpoдължи бe вaжнa тeмa нa пocлeднитe пapлaмeнтapни избopи, в ĸoитo тopитe зaгyбиxa 
cвoeтo мнoзинcтвo. Джepeми Kopбин, ĸoйтo вoди лeйбъpиcтитe, oбeщa дa cлoжи ĸpaй нa иĸoнoмиитe и дoвeдe пapтиятa 
cи дo peзyлтaт, пocтигaн пocлeднo oт Toни Блeъp нa вoтa пpeз 2001. 
Изcлeдвaнeтo coчи oщe, чe мнoзинcтвoтo oт бpитaнцитe пoдĸpeпят yвeличeниe нa пeнcиитe зa cтapocт и xapчeнeтo нa 
пoвeчe пapи зa cигypнocт. Haд 70% нacтoявaт зa пoвeчe cpeдcтвa зa oбpaзoвaниe, a 83% - зa здpaвeoпaзвaнe. 
Имa oбaчe eдин пpoблeм: cтpaнaтa, ĸoятo пpeди гoдинa peши дa излeзe oт Eвpoпeйcĸия cъюз, нямa cвoбoдни cpeдcтвa. 
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Econ.bg 
 
√ Световната банка емитира първите в света облигации в случай на пандемия 
Идеята за създаването на подобен финансов механизъм се появи преди две години в отговор на закъснялата реакция 
на световната общност спрямо избухването на епидемията на ебола 
Световната банка публикува специални облигации за подкрепа на фонда, която се занимава с финансиране на борбата с 
епидемиите по света. Облигациите ще се използват за финансиране на мерки, целящи борбата срещу инфекциозните 
заболявания. Фондът ще предостави 500 млн. долара за покриването на разходите на страните, предприемащи 
профилактика срещу епидемии в следващите пет години, пише “Коммерсант“, цитиран от Фокус. 
Идеята за създаването на подобен финансов механизъм се появи преди две години в отговор на закъснялата реакция на 
световната общност спрямо избухването на епидемията на ебола през 2014 г., когато бяха необходими месеци за 
събирането на необходимите средства за пострадалите страни. 
„Неотдавнашното избухване на ебола в Западна Африка бе трагедия, за която не бяхме готови. Това бе тревожно 
предупреждение за целия свят“, съобщи медийния директор на Световната банка Джим Ен Ким. 
 
Profit.bg 
 
√ Еврото върви към най-доброто си тримесечие от седем години 
Еврото се търгува близо до 14-месечен връх днес и е на път да запише най-доброто си тримесечие от близо 7 години, 
подкрепено от засилващите се очаквания, че Европейската централна банка се готви да ограничи стимулите си за 
икономиката. 
Еврото поскъпна рязко, след като речта на президента на ЕЦБ Марио Драги във вторник подсили очакванията, че 
централната банка ще обяви ограничение на стимулите още през септември. 
Коментарите на управителя на Централната банка на Англия и на двама ръководители в Централната банка на Канада 
засилиха очакванията за вдигане на лихвите от страна на тези две централни банки, което постави долара под натиск. 
Еврото за последно се търгуваше на ниво от 1.1441 спрямо долара, задържайки се близо до достигнатия тази седмица връх 
от 1.1445, което бе най-високото ниво от май 2016 г. Еврото скочи с 2.2% от началото на седмицата. 
За второто тримесечие еврото бележи ръст от 7.4% и е на път да запише най-добрите си три месеца от третото тримесечие 
на 2010 г. 
Фокусът сега е насочен към това дали еврото може да поскъпне до над 1.15 спрямо долара - ниво, което спираше ръста на 
европейската валута през по-голямата част от последните две години, казва Тепей Ино, анализатор на Bank of Tokyo-
Mitsubishi UFJ в Сингапур. 
Доларовият индекс падна до деветмесечно дъно спрямо кошница от шест други основни валути, на фона на промяната в 
пазарните очаквания. 
Индексът се понижи до 95.470 пункта по-рано днес и за последно бе на ниво от 95.520 пункта. 
Австралийският долар поскъпна до тримесечен връх, след като изнесените данни за фабричната активност в Китай се 
оказаха по-добри от очакваните. 
Австралийският долар добави 0.2%, до 0.7699щатски долара, след като преди това поскъпна до 0.7712, което бе най-
високото му ниво от март. 
Канадският долар докосна петмесечен връх от 1.2970 спрямо щатския долар днес и за последно се търгуваше с повишение 
от 0.2% на ниво от 1.2983. 


