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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
БНР 
 
√ Четирите работодателски организации ще внесат жалби в КЗД и ГД „Конкуренция“ на ЕК 
Четирите работодателски организации ще внесат жалбв Комисията за защита от дискриминация и ГД „Конкуренция“ на 
ЕК. Това заяви председателят на Асоциацията на индустриални капитал Васил Велев в ефира на „Нашият ден“.  
„Надяваме се заявената воля за реформи в хода на предизборната кампания за намаляване на административните 
прегради и подобряване на бизнес средата да се потвърди в управленски решения. С тези класове се въвежда по 
административен път една дискриминация на младите и една несправедливост. За равен труд се плаща различно... В 
последните 10 години заплатите растат между 5-25% годишно“ – с този аргумент Васил Велев подкрепи премахването на 
процента за прослужено време. 
Целият разговор чуйте в звуковия файл. 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
Investor.bg 
 
√ Пренасочват 5 млн. лв. за заетост на над 2500 безработни 
Неусвоени средства от бюджета на Националния план за действие по заетостта ще се пренасочат към програми за 
финансиране на работни места 
Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков утвърди преразпределение на средствата за активна политика 
на пазара на труда. Така близо 5 млн. лв. неусвоени средства от бюджета на Националния план за действие по заетостта 
ще се пренасочат към програми и мерки, по които ще се финансират работни места за 2 575 безработни от уязвимите групи 
на пазара на труда, съобщават от социалното министерство. 
С 3,9 млн. лева ще се увеличат средствата за осигуряване на заетост на продължително безработни, на безработни до 24 
години и над 50 години, на такива с ниско образование или трайни увреждания. С допълнителния ресурс ще се осигури 
възможност за нова заетост на около 1900 души от изброените уязвими групи на пазара на труда. 
Близо 1 млн. лв. ще се пренасочат към осигуряване на нова заетост за 521 лица в предпенсионна възраст, което ще им 
даде възможност да придобият необходимия стаж за пенсия. От тях 310 души ще бъдат включени в програма „Помощ за 
пенсиониране“. 
Над 74 хил. лева ще се пренасочат към програма „Мелпомена“ и към мерки за  насърчаване на предприемачеството, 
стажуването и чиракуването. С тези средства ще се субсидира заетостта на 167 безработни. 
Преразпределението на средствата е по предложение на Агенцията по заетостта след анализ на изпълнението на 
програмите и мерките от Националния план за действие по заетостта в периода януари – май 2017 г. Пренасочените 
средства ще могат да се използват от началото на август. 
 
√ Газовата връзка с Гърция стана част от проекта за "Вертикалния газов коридор" 
Газови компании от България, Гърция, Румъния и Унгария се разбраха за новия газопровод на Балканите 
Проектната компания за новата газова връзка между България и Гърция - ICGB, се присъединява към проекта за 
изграждането на "Вертикалния газов коридор". За реализацията на проекта днес се подписаха газовите компании от 
България ("Булгартрансгаз"), на Гърция (DESFA), на Румъния (SNTGN TRANSGAZ) и на Унгария (FGSZ). 
Представителите на петте компании се срещнаха в Букурещ и подписаха Меморандум за разбирателство по проекта за нов 
газопровод на Балканите, става ясно от съобщение на Министерството на енергетиката. 
ICBG беше включена в проекта, отчитайки стратегическата важност на газовата връзка между България и Гърция за неговата 
реализация, посочват участниците в срещата. Те отбелязват още, че подобряването на националните инфраструктури в 
четирите държави, както и изграждането на липсващите междусистемни връзки ще допринесе за постигането на целите 
на Енергийния съюз. 

http://bnr.bg/hristobotev/post/100854235
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Идеята за "Вертикалния газов коридор" се зароди още в края на 2014 година. Планираните капацитети са между 3 и 5 
млрд. куб. метра годишно, а целта - доставката на газ от Гърция на север към Румъния. В споразумението, подписано днес, 
е предвиден двустранен пренос на газ. 
По тръбите на север трябва да бъде транспортиран газът, който южната ни съседка получава от Трансадриатическия 
газопровод, от терминалите за втечнен газ, а и от наскоро зародилата се идея за EastMed - за газа от Средиземно море. 
Прогнозите са, че "Вертикалният газов коридор" ще бъде готов до 2019 година. 
 
Cross.bg 
 
√ Ограниченията за плащане в брой минават на второ четене 
Депутатите ще разгледат на второ четене промени в данъчно-процесуалния кодекс. Ако те бъдат приети, ще се ограничи 
разплащането в брой. 
Предложението е плащания до 5 хиляди лева да се извършват само чрез превод или платежна сметка - още от 1-ви август 
тази година. От началото на следващата година плащанията кеш да се ограничат до 3 хиляди лева, а от 2019-та - до 1000. 
Това ще важи и за плащанията във валута. В момента прагът за кешови разплащания е 10 000 лева. 
 
Bloomberg TV 
 
√ Бизнесът търси кадри, които могат да анализират 
Детелина Смилкова, ВУЗФ, Бизнес старт, 20.07.2017 
Търсят се хора, които могат да анализират, да мислят, да презентират.  
Това каза вицепрезидентът на Висшето училище по застраховане и финанси /ВУЗФ/ Детелина Смилкова в ефира на „Бизнес 
старт“ с водещ Живка Попатанасова. 
По думите й все повече се търсят хора, които могат да анализират, а като роля на ВУЗФ Смилкова посочи научаването на 
студентите да правят анализи, необходими на бизнеса. 
„Не залитайте към интересни и добре платени към момента професии“, посъветва вицепрезидентът на университета. 
„При нас са тези деца, които искат да се развиват в България. Защото те от първи курс започват да работят и до четвърти 
курс вече са на толкова добри позиции и имат такова поле за изява, че въобще не се замислят да отиват навън“, подчерта 
Смилкова. 
 
News.bg 
 
√ Борисов иска директна тръба от "Турски поток" към България 
Премиерът Бойко Борисов е категоричен, че ще подпише Пътната карта за доставка на 15.7 млрд. куб. м. газ от газопровода 
"Турски поток". Това той заяви по време на годишната среща на българските посланици в София. 
Премиерът увери, че Европейският газов хъб "Балкан" е разковничето, за да бъде страната ни транзитьор, а не обикновен 
клиент. Борисов заяви, че очаква писмо от ЕК за евентуални преговори за директна тръба към България /б.р. тълкуваният 
като втори лъч на "Турски поток". 
По думите му, докато са се водили тези процеси целият регион е станал зависим от Турция. "Сега при тези отношения 
между ЕС и Турция можем да си задаваме много риторични въпроси, кое е по-добре, кое е по-зле", коментира Борисов. 
Относно прекрояването на енергийните потоци, Борисов заяви, че страната ни е използвала времето и вече има направено 
доста в газопреносната система. "Подменихме компресорните станции, изграждаме интерконекторни връзки - с Румъния 
вече е готова, сега се строи с Турция, със Сърбия, с Гърция", констатира Борисов. Той уточни, че ако всичко върви по план 
октомври месец ще бъде направена първа копка на интерконектора с Гърция. 
Премиерът се обърна към посланиците с важно уточнение за името на газовия хъб на наша територия. Той настоя на 
добавеното от него в името определение "Европейски газов хъб Балкан". Премиерът подчерта, че именно това е 
разковничето на всичко. 
"Европейският газов хъб "Балкан" изпълнява абсолютно всички изисквания на европейското законодателство. Ние бяхме 
най-лоялният член на ЕС, дори на моменти до глупост в лоялността си", подчерта Борисов. 
Той намекна и за разговора си с руския външен министър Сергей Лавров в Париж и изтъкна, че те са били принципни. 
"Спазвайки решенията на Брюксел, на нашето европейско средство, а и като един от главните поддръжници на общия 
енергиен пакет, на общата ни европейска енергийна политика", заяви Борисов. 
По думите му натовска Гърция, натовска Турция, натовска Италия, без да се съобразяват изобщо с никакви други норми са 
подписали "Турски поток" и "Посейдон". 
Според него един изключително изгоден за България европейски проект, за който са били пръснати 100 млн. евро е бил: 
"хвърлен в канала". Борисов визира "Набуко", напомняйки че без него диверсификацията с азерски газ не може да стане. 
"Сега изведнъж ние се озоваваме изцяло в тази зависимост на "Турски поток".  
Той не е случаен и като вместимост е точно толкова, колкото минава от Украйна през България и влиза в Истанбул- 16,7 . 
Точно толкова е тръбата от Русия за Турция - 16.7 куб.м. Трябва да си заврял главата в пясъка, за да не разбираш, че в 
момента, в който приключи "Турски поток" и там тръгне газ - транзитът през България ще спре. Тогава България става само 
клиент", коментира още министър-председателят. 
Борисов изтъкна още, че е безкрайно благодарен на ЕК, която е възприела, че ние трябва да запазим стратегическото си 
място, спазвайки разбира се всички европейски правила. "Те се спазват през европейския газов хъб "Балкан" за транзит на 
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газ", отсече Борисов. По думите му така у нас газ може да идва от Румъния, Украйна, от находищата ни "Хан Аспарух" или 
руски газ директно от Турски поток, азерски газ, а от интерконектора в Гърция втечнен газ. 
"Ако американците го докарат на добра цена, ще го продадем първо него, защото клиентите ще дойдат и ще купуват на 
хъба. Тогава ние ще сме транзитьори, ще си взимаме транзитните такси и сме в играта. Това е моята политика, която 
следвам неотлъчно, защото иначе България ще остане само клиент", изтъкна премиерът Борисов. 
Той подчерта, че имаме най-добрата газопреносна система. "80% от всички компресори на Балканите са в България. 
Всичките са американски най-добрите. Утре може да стане така, че дори за Украйна да изнасяме, ако дойде втечнен газ - 
евтин, американски от LG терминала в Гърция. Това е пазар, това ще намали цената, това ще даде конкурентост на 
доставчиците и ще имаме успех". 
 
√ Обмислят разширяване на АМ „Тракия” в участъка София-Пловдив 
Вече разглеждаме варианти и възможности за разширяване на автомагистрала "Тракия" в участъка София - Пловдив с по 
едно платно в двете посоки. 
Това заяви регионалният министър Николай Нанков пред парламентарната Комисия по транспорт, информационни 
технологии и съобщения, информираха от ведомството. 
По думите му основание за това дават данните от трафик камерите, според които в пиковите летни дни на 2015 г. и 2016 г. 
преминалите през участъка автомобили са между 32-33 хиляди за денонощие, а над 37 хил. са отчетени през най-
натоварения ден - 31 август 2016 година. Вече са започнали проучвания, тъй като след четири години ситуацията ще бъде 
много тежка. 
Министърът беше изслушан във връзка с процедурата за изграждането и въвеждане в експлоатация на ТОЛ-система за 
преминаване по републиканските пътища, в т. ч. актуалност на процедурата по обществена поръчка за системата. 
Според него новият модел ще бъде по-справедлив, тъй като ще се приложи принципът, "който амортизира повече, плаща 
повече". Той посочи, че пътният сектор се издържа основно от лекотоварните автомобили, като в последните години 
тенденцията е делът им да нараства. Съотношението през 2015 г. е било 64% леки автомобили и 36% тежкотоварни, а през 
2016 г. приходите от леки автомобили са над 70 % от общия дял. 
Според министъра тенденцията в европейски мащаб е за преминаване от винетна към тол система. 
Заложили сме гъвкав модел на тарифиране и правене на политики, като целим минимум три пъти да се увеличат приходите 
в Агенция "Пътна инфраструктура", обяви той. 
Заданието на Световната банка умишлено е направено толкова общо. Първоначално се предвижда да бъдат обхванати 16 
000 км пътища на етап внедряване, но обхватът на пътната мрежа може да се променя както по времена изпълнението на 
договора, така и след въвеждането в експлоатация на системата за събиране на пътни такси, уточни той. 
Министърът обърна внимание, че според един от разработените модели в анализа на банката приходите от новата система 
се очаква да бъдат в размер на над 1 млрд. лв. още през първата година, като целта е пътният сектор да бъде издържан от 
тежкотоварния трафик. 
Целта е да достигнем 661 млн. лв. повече през този период, като те ще се разходват само за рехабилитация, ремонт 
устроителство на нови пътища, уточни той. Разработен е и резервен вариант, предвиждащ повишаване на винетките за 
тежкотоварни автомобили за следващата бюджетна година. 
Нанков напомни, че обществената поръчка за избор на изпълнител за изграждане и внедряване на тол системата бе 
обявена на 5 април 2016 г. Тя е с индикативна стойност 200 млн. лв. без ДДС, като средствата няма да серазходват от 
бюджета на АПИ, а ще се генерират в тригодишен период от приходите от тол такси и електронни винетки. Срокът за 
нейното изграждане ивнедряване е седем месеца от сключването на договора с избрания изпълнител, след което ще има 
12-месечен период за оценка на ефективност и отстраняванена дефекти, като през това време системата ще функционира 
и ще генерира приходи. Ще има и двегодишен срок на гаранционна поддръжка. 
При разработването и внедряването на системата ще бъдат отчетени и различни фактори като тежест, изминато 
разстояние, категория на превозното средство и часови пояси. Предвижда се също и възможността за заявяване и 
предплащане на маршрут. 
В Министерския съвет ще бъде внесен проект на нов Устройствен правилник на Агенция "Пътна инфраструктура", с който 
ще бъде създаден отдел "Електронно таксуване" към дирекция "Пътни такси и разрешителни". Той ще бъде 
ресурснообезпечен, като на следващ етап се предвижда създаване на предприятие със специално предназначение, което 
да отговаря за всички видове таксуване, съобщи още Николай Нанков. 
Ежедневно губим 1,5 млн. лв. от невъвеждането на тол системата, акцентира още регионалният министър. Около 1 млрд. 
лв. са необходими годишно за сектора, а 320 млн. лв. годишно са наличните средства. Над 600 млн. лв. са необходими за 
смяна на мантинелите по магистралите и пътищата от първи и втори клас, като годишно трябват 7-8 млн. лв. Необходимите 
за маркировка средства са между 25 млн. лв. и 40 млн. лв. годишно. 212 съоръжения са в критично положение, а 8 млрд. 
са необходими за построяване на основните направления, стана ясно още по време на заседанието при обсъждане на 
мерки за пътна безопасност. 
 
В. Стандарт 
 
√ Подготвят облекчения за инвеститорите 
Подготвят се допълнителни облекчения за инвеститорите в България. Това каза министърът на икономиката Емил 
Караниколов по време на официална церемония по връчването на четири сертификата по реда на Закона за насърчаване 
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на инвестициите (ЗНИ). Той посочи, че се работи по обединяването на два закона - за инвестициите и за малките и средни 
предприятия, което да доведе до по-благоприятна среда за инвеститорите. 
По думите на Караниколов в момента има голям инвеститорски интерес към България. Той уточни, че става дума за 
инвестиционен интерес както от ЕС, така и извън Общността. Профилът на тези инвеститори е свързан с производството, 
високите технологии и логистика, като в момента първите два сектора са с доминиращ интерес. 
Инвеститорите са привлечени от България заради работната сила в сферата на високите технологии, от инфраструктурата, 
както и от индустриалните зони и концепцията за тях, допълни Караниколов. Има наистина голям интерес и това ще го 
виждате, както се казва, през седмица, заяви министърът на икономиката. 
При обединяването на двата закона се очаква повишаване на административния капацитет за работа с инвеститорите, като 
целта е всеки инвеститор да бъде обгрижван от определен екип от администрацията до вземането му на решение за 
вложение в България. 
Обмислят се и възможности за облекчаването на първите години от инвестицията в България, допълни министърът. В тази 
връзка той обясни, че се готви законопроект съвместно с вицепремиера Томислав Дончев. Поставеният краен срок е през 
септември този законопроект да бъде внесен в парламента. 
Министърът посочи още, че се работи за развитието и на индустриалните зони. Регионалното министерство, пътната 
агенция и транспортното министерство работят по три инфраструктурни проекта за зона "Божурище", като първоначалната 
идея е да има разширение на метрото, което ще минава над земята. Обсъдена е и идеята оттам да минава жп превоз. 
Проектите ще се реализират на принципа на публично-частно партньорство. Работи се и по въпроса за електропреносната 
мрежа на територията на зоната, за което има проект, като тя ще бъде изградена от ЧЕЗ. 
Министърът направи тези коментари при връчването на два сертификата за инвестиция клас "А" и два сертификата за 
инвестиция клас "Б". Проектите са на обща стойност около 23 млн. лева и ще бъдат разкрити 245 работни места. Три от 
проектите са от производствения сектор, а един - от високотехнологичния. Те ще бъдат развивани на територията на 
Крумовград, Габрово, Пловдив и Варна, което показва, че инвеститорите се интересуват от вложения на територията на 
цялата страна, коментира министърът. 
Издадените сертификати за инвестиция клас "А" са на "ЛС Тюбс" АД за инвестиционния проект "Завод за производство на 
туби", Габрово, и на "Теклас-България" ЕАД за "Изграждане на Завод номер 5 на "Теклас-България" ЕАД в гр. Крумовград" 
за каучукови и пластмасови съединения за автомобилната промишленост. 
Сертификати клас "Б" получиха "Интрама Протек" ЕООД за инвестиционния проект "Разширяване и модернизация на 
производството на опаковки", с. Бенковски, област Пловдив, както и "Астаунд Комерс България" ЕООД за "Разширяване на 
развойната дейност на "Астаунд Комерс България" по създаване на софтуерни решения за нуждите на бизнеса", Варна. 
По време на церемонията Караниколов съобщи, че от началото на годината са сертифицирани 15 инвестиционни проекта 
на обща стойност 181 млн. лева, като се предвижда да бъдат разкрити общо над 4250 работни места. 
 
√ Плащаме с карти общинските такси 
Общините и държавните ведомства ще трябва да насърчават плащането на всички такси с банкови карти. Това гласят 
промени в Наредбата за административното обслужване, които бяха приети от Министерски съвет по предложение на 
Министерството на финансите. При плащане на такси за услуги на общината или държавата с дебитни или кредитни карти 
не се дължат банкови такси. Все още обаче твърде малко ведомства дават възможност на гражданите и бизнеса да плащат 
с карти, става ясно от мотивите към наредбата. Често за да се плати такса на някое ведомство от 10-20 лв. хората са 
принудени да направят банков превод, за което плащат 5-6 лв. банкова такса. Затова с промените в наредбата се посочва, 
че чиновниците ще трябва да насърчават плащането с карти чрез ПОС устройства. Чиновниците ще трябва да дават 
разяснения къде може да се плати с карта, ако съответната администрация е осигурила тази възможност. Указания за 
плащането с карти ще трябва да се качат и на сайтовете на ведомствата за да може хората лесно да се информират. 
 
Dnes.dir.bg 
 
√ Съкратиха сроковете за обжалване по ОВОС 
Сроковете по съдебно обжалване на оценките за въздействие на околната среда ще бъдат съкратени, решиха депутатите. 
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за опазване на околната среда, внесени от Данаил Кирилов, 
Станислав Иванов и Ивелина Василева от ГЕРБ.  
Според вносителите с промените се цели съкращаване на времето за процедиране и влизане в сила на изграждането на 
обекти с национално значение, избягване на дългите и тежки процедури по обжалване и отпадане на касационния 
контрол, когато предмет на ОВОС са обекти с национално значение, определени с акт на Министерския съвет за такива.  
Същите обекти трябва да са преминали всички съгласувателни процедури, включително етапите по уведомяване на 
компетентните органи и засегнатото население, преценка за необходимостта от ОВОС, извършване на консултации, 
определяне на обхвата, съдържанието и формата на доклада, оценяване на неговото качество, организиране на 
обществено обсъждане и вземане на решение, както и осъществяване на контрол по изпълнението на условията от 
решението по ОВОС.  
Посочените етапи гарантират участието на обществеността, което е задължителна и съществена част от процедурата по 
ОВОС, посочват вносителите. Според тях регламентираните изисквания позволяват изразяване на общественото мнение 
към извършената оценка на най-ранен етап, като е уредена и процедурата за обжалване.  
Промените предвиждат и усъвършенстване на правилата и изискванията по ОВОС, като са поставени и конкретни критерии 
за извършване на задължителна оценка и са регламентирани компетентните органи. 
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В. Сега 
 
√ Банките замразиха лихвите по кредитите 
Очакванията са в следващите месеци заемите да започнат да поскъпват 
Банките замразиха лихвите по кредитите. През юни те останаха на нивото от предния месец - май. Това показва проучване 
на анализаторите от "Моите пари". Само две банки са подобрили условията при отпускане на заеми, но това не се е 
отразило върху средната им цена. 
През юни най-добрите оферти за жилищни кредити са с годишен процент на разходите (ГПР) от 4.98% (това включва 
лихвения процент заедно с таксите и комисионите по обслужването на кредита) - на практика без промяна в сравнение с 
май. При ипотеките в евро също няма промяна, като средната лихва е 5.27%. Не се е променила и цената на 
потребителските кредити - за заемите с поръчител ГПР остава 11.97%, а без поръчител - 12.47%. 
В момента лихвите по кредитите у нас са на най-ниските си исторически нива. От няколко месеца обаче понижението им 
вече не е така изявено, показва и статистиката на БНБ. Финансисти вече прогнозираха, че поевтиняването на заемите ще 
спре до края на годината, а през 2018 г. лихвите ще тръгнат нагоре, повлияни от международните пазари и от политиката 
на Федералния резерв на САЩ и Европейската централна банка. От Асоциацията на банките в България дори предупредиха 
хората да бъдат предпазливи при теглене на заеми, да предвидят резерви, защото при корекция на лихвите може да 
останат на ръба на финансовите си възможности. 
През юни спря пълзенето надолу и на лихвите по депозитите и те също се задържаха на нивата от предния месец. Средната 
ефективна годишна лихва по 3-месечните депозити остава 0.07%, сочи проучването на "Моите пари". Някои банки дори са 
лансирали нови оферти за по-висока доходност, ако депозантите ползват определени допълнителни услуги. Все пак пет 
финансови институции са понижили през юни доходността по някои от срочните си депозити. 
В същото време БНБ предупреди, че ликвидността в банковата система се запазва висока, поради което не е изключено 
някои банки да потърсят по-доходоносни и по-рискови алтернативи да инвестират свободните си ресурси. В доклада си за 
банките за първото тримесечие на т.г. БНБ препоръчва те да са по-консервативни при отпускането на заеми и да продължат 
с усилията си в управлението на необслужваните кредити.  
В края на март депозитите в търговските банки достигат 78.9 млрд. лв., като нарастването за първите три месеца на 
годината е с 276 млн. лв. Брутният кредитен портфейл обаче е нараснал по-бързо през първото тримесечие - с 291 млн. лв. 
Делът на брутните необслужвани кредити през март е 12.6% при 14.4% преди година. 
 
√ Отново се обсъжда продажбата на Общинска банка 
Продажбата на мажоритарния дял от 67.65% на Столична община в Общинска банка отново е на дневен ред. По 
предложение на общинския съветник от ДСБ Трайчо Трайков днес Столичният общински съвет ще обсъжда дали банката 
да бъде включена в тазгодишната програма за приватизация. 
Моментът е много подходящ за успешна продажба на дела на София във финансовата институция, смята Трайков. 
Причината бил възобновеният интерес към консолидация в банковия сектор след кризата с КТБ и перспективата за 
присъединяването на България към общия европейски банков надзор. Освен това Общинска банка е показала стабилни 
резултати при прегледа на активи и стрес тестовете миналата година, а само преди две седмици Мудис е повишила 
оценката на дългосрочните депозити от В1 на Ва3, стабилна перспектива. 
Общинска банка е на 15-о място по размер на активите. Към края на 2016 г. те възлизат на 1.325 млрд. лв. Макар и малка, 
банката е с водещи позиции в сектор "Местно самоуправление", където има 31.3% пазарен дял, а ръстът на финансирането 
на общини през последните две години е съответно 54% и 89%. 
От създаването на Общинска банка през 1996 г. досега е имало два опита на Столичната община да продаде дела си в нея 
- през 2007 и 2013 г. И двата пъти мотивите са били, че банката има нужда от стратегически инвеститор, за да се развива 
успешно, а Столична община може да спечели от продадения актив, ако избраният момент е подходящ. Трайков предлага 
да се възобнови процедурата, прекратена през юни 2014 г. заради банковата криза, свързана с фалита на КТБ. Предлага се 
продажбата на акционерното участие на Столична община в Общинска банка да се извърши чрез публично оповестен 
конкурс. 
 
Manager.bg 
 
√ Одобриха тригодишна стратегия за дейността на Българската банка за развитие 
Правителството одобри тригодишна стратегия за дейността на Българската банка за развитие за периода 2017 - 2020 
година. 
Стратегията представя текущото състояние и бъдещите приоритети и цели на банката, като ключов приоритет в нея е 
развитието на програмите за индиректно финансиране на малките и средни предприятия. Това съобщиха от 
правителствената информационна служба. 
В документа е предвидено да продължи търсенето на други форми за кредитиране, както и на възможности за 
разнообразяване на предлаганите програми и продуктови линии, като приоритет е поставен върху предекспортно и 
експортно финансиране, мостово финансиране на проекти по оперативни програми, финансиране за изпълнение на 
национално и/или регионално значими проекти, в т.ч. и по възложени мандати, дългосрочно инвестиционно и проектно 
финансиране за технологично обновление, повишаване на конкурентоспособността и ефективността на икономическите 
субекти. 
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Решението е в изпълнение на чл. 4, ал. 4 от Закона за Българската банка за развитие, според който тригодишната стратегия 
за дейността на банката се одобрява по предложение на министъра на финансите и министъра на икономиката в 
съответствие с националната икономическа политика. 
 
Profit.bg 
 
√ Азиатските акции с близо 10-годишен връх 
Азиатските акции достигнаха близо 10-годишен връх днес, подкрепени от ръста на световните борси, докато японската 
йена записа леко понижение, след като Централната банка на Япония подсили очакванията, че ще изостане спрямо 
останалите големи централни банки по отношение на ограничаването на стимулите за икономиката. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нарасна с 0.15%, движейки се близо до най-високото си ниво от декември 2007 
г. 
Австралийските акции добавиха 0.6% към стойността си, докато южнокорейският KOSPI се повиши с 0.1%. 
Китайските акции поскъпнаха с 0.15%, докато индексът Shanghai Composite добави 0.25%. Хонконгският Hang Seng записа 
ръст от 0.3%. 
Индексът MSCI World отчете повишение в 10-а поредна сесия, записвайки рекордно ниво в шести пореден ден, подкрепен 
от върховете на индексите на Уолстрийт. 
Йената поевтиня леко, след като Централната банка на Япония измести напред във времето прогнозата си за това кога 
инфлацията в страната ще достигне 2%. 
Японската валута се обезцени с 0.2%, до 112.10 спрямо долара. По-слабата йена подкрепи борсовия индекс Nikkei 225, 
който добави 0.4%. 
Еврото се търгува без промяна на ниво от 1.15195 спрямо долара, преди срещата на Европейската централна банка по-
късно днес. 
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, остана почти 
без промяна на ниво от 94.784 пункта. 
Австралийският долар поскъпна до нов двегодишен връх днес, като за последно се търгуваше с понижение от 0.15% от 
нивото на затваряне от вчера 0.7942 спрямо щатския долар. 
Канадският долар губи близо 0.1%, до 1.2615 спрямо щатския долар. Във вторник кандаската валута достигна 14-месечен 
връх. 
Цените на петрола, които достигнаха двуседмични върхове вчера, отчитат леки понижения днес. 
Цената на щатския лек суров петрол се понижи с 0.1%, до 47.07 долара за барел, след като скочи с 1.6% вчера. 
Петролът от сорта брент също поевтиня с 0.1%, до 49.64 долара за барел, запазвайки по-голяма част от записания вчера 
ръст от 1.8%. 
Златото отчита понижение с 0.15%, до 1 238.55 долара за тройунция днес. 
 
Money.bg 
 
√ Провал на разговорите между САЩ и Китай за излишъка 
Πpoдължитeлнитe paзгoвopи мeждy CAЩ и Kитaй нe дoвeдoxa дo peзyлтaт и пpeгoвopитe зa тъpгoвcĸo cпopaзyмeниe ce 
пpoвaлиxa, пpeдaвa ВВС. Cлeд ĸpaя нa cpeщaтa двeтe cтpaни нe излязoxa cъc cъвмecтнo изявлeниe, a нacpoчeнитe пo-paнo 
пpecĸoнфepeнции бяxa oтмeнeни. 
Πpичинa зa пpeгoвopитe бe ĸpитичнoтo oтнoшeниe нa CAЩ ĸъм тъpгoвcĸия излишъĸ нa Kитaй и зaĸaнaтa нa пpeзидeнтa 
Дoнaлд Tpъмп дa въвeдe пo-виcoĸи тapифи зa внoca нa cтoмaнa oт Πoднeбecнaтa импepия. 
B peчтa cи в нaчaлoтo нa cpeщaтa ceĸpeтapят пo тъpгoвиятa нa CAЩ Уилбъp Poc paзĸpитиĸyвa тъpгoвcĸия излишъĸ нa Kитaй 
oт 347 милиapдa дoлapa, ĸaтo зaяви, чe тoй нe e caмo peзyлтaт oт cвoбoдния пaзap. 
Cлeд cpeщaтa тoй вce пaĸ зaяви, чe Πeĸин e oбeщaл дa paбoти пo нaмaлявaнeтo нa излишъĸa. Hитo дyмa oбaчe нe бe 
cпoмeнaтa зa внoca нa cтoмaнa. CAЩ oбвинявaт Kитaй, чe вpeдят нa aмepиĸaнcĸитe пpoизвoдитeли нa тoзи пaзap. 
Инвecтитopитe в CAЩ paзчeтoxa мълчaниeтo ĸaтo знaĸ, чe aдминиcтpaциятa вce пaĸ щe пpeдпpиeмe мepĸи и aĸциитe нa 
ĸoмпaниитe, зaнимaвaщи ce c пpoизвoдcтвo нa cтoмaнa, ce пoĸaчиxa. Cлeд зaтвapянe нa пaзapитe Tpъмп зaяви нa peпopтep, 
чe тapифитe вce пaĸ "мoжe дa ce cлyчaт". 
Eĸcпepти пpeдвиждaxa, чe cpeщaтa нямa дa e ocoбeнo пpoдyĸтивнa. 
Πpeз мaй CAЩ и Kитaй пocтигнaxa cпopaзyмeниe, ĸoeтo oтвopи ĸитaйcĸия пaзap зa aмepиĸaнcĸи ĸpeдитни ĸoмпaнии и 
peйтингoви aгeнции, a Πoднeбecнaтa зeмя oтвopи гpaницитe cи и зa внoc нa гoвeждo мeco. 
 
Econ.bg 
 
√ JPMorgan: Доларът ще се възстанови през второто полугодие 
Сегашната слабост в американския долар може да е краткотрайна, тъй като ускорението в инфлацията и очакваното 
повишение на лихвите от страна на Фед ще подкрепят валутата през идните месеци. Това прогнозира JPMorgan Asset 
Management. 
„Смятаме, че доларът всъщност ще се възстанови през второто полугодие основно, тъй като пазарът взема предвид 
повишение на лихвите. Освен това сме на мнение, че инфлацията всъщност ще се ускори в САЩ а сега пазарите очакват 
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едно повишение до края на годината“, каза Джаслин Йео, глобален пазарен стратег в JPMorgan Asset Management, пред 
CNBC. 
“Смятам, че пазарите ще осъществят известна преоценка и това ще подкрепи някакво възстановяване при долара”, 
допълва тя. 
Във вторник американският долар поевтиня до 10-месечно дъно, след като републиканците претърпяха пореден провал в 
опита си да заменят здравната реформа на Барак Обама – т.нар. Obamacare – с нов закон. До поражението се стигна, след 
като в понеделник още двама сенатори републиканци обявиха, че няма да подкрепят проектозакона, като така на практика 
лишиха собствената си партия от необходимата подкрепа.  Някои пазарни наблюдатели казват, че слабият долар може да 
подпомогне печалбите на компаниите в широкия индекс S&P 500 и в крайна сметка да оправдае техните скъпи акции. 
По думите на Йео обаче фондовите пазари извън САЩ като Европа и Япония имат по-голям потенциал за ръст. 
Според нея маржовете в Европа започват да се подобряват и това може да се превърне в по-силен ръст на печалбите. 
Япония пък може да извлече полза от по-слабата йена спрямо американския долар. 
„Все още харесваме някои части от американския пазар. Сега все още предпочитаме американски банки, що се отнася до 
очакванията за повишения на лихвите, растящите доходности по облигациите, както и обещанията за финансова 
дерегулация в банковата система“, каза още Йео. 
„От гледна точка само на цените на акциите, смятаме, че пазарите в САЩ крият повече предизвикателства сега и че 
инвеститорите трябва да диверсифицират, насочвайки се към различни пазари“, коментира тя. 
Към 13:20 часа българско време доларовият индекс е 94,54 пункта, едно евро се обменя за 1,1535 долара, а курсът на 
йената е 111,97 йени за долар. 


