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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Списание „Икономист“ 
 
√ ПОРЕДИЦА ОТ ДОБРИ НОВИНИ ЗА ИКОНОМИКАТА 
Растежът на БВП се ускорява за трето поредно тримесечие с по 0,9%  
Вече трето поредно тримесечие икономическият растеж ускорява темповете си с по 0,9%. Предварителните данни на 
Националния статистически институт показват, че на полугодието брутният вътрешен продукт (БВП) расте с 3,6% спрямо 
същия период на миналата година, докато за първото тримесечие на 2017 година той бе 3,5 на годишна база, а за 
четвъртото на миналата година темпът бе 3,4%. Структурата на растежа показва, че той е продиктуван в най-голяма степен 
от износа и частното потребление, докато инвестициите остават ниски. 
Към края на юни вложенията в собствен капитал растат с 2,4% на тримесечна база, което се случва за първи път от началото 
на миналата година, и ако тенденцията се задържи, икономиката ще има шанс да увеличи своя потенциал. 
А че той скоро може да бъде достигнат, показват данните за заетостта и рекордния темп на нарастване на експорта, който 
се увеличава с 6,1% на годишна база и с 1,7% на тримесечна. 
Положителни тенденции има и на пазара на труда, където работната сила в края на юни е достигнала 3,4 милиона души, с 
86 700 повече спрямо юни миналата година. Резултатът е, че икономически активното население е достигнало най-
високата си стойност от 2003 г. насам – 71,8%, като повече от две трети от хората на възраст между 15 и 64 години работят 
или активно търсят работа. 
Тези тенденции се потвърждават и от информацията за безработицата, която достигна най-ниското си ниво от началото на 
кризата – 6,3%, а заетите са 3,39 млн. души в края на март. 
Положителните данни идват на фона на забавен глобален икономически растеж, в който обаче еврозоната се вписва 
относително успешно. В момент, когато лихвените равнища в САЩ започват да се повишават, а британската икономика 
забавя темпа си заради Брекзит и миграцията на корпоративни централи към Ирландия и Франция, европейският пазар 
изглежда като сигурно място за правене на бизнес поне докато финансовите пазари не наложат обръщане на тенденцията. 
Банкер, пожелал анонимност, обясни за „Икономист“, че България може да поддържа и дори да ускори сегашните темпове 
на растеж, но ако иска да го направи по устойчив начин, тя ще трябва да инвестира сериозни средства в образование и 
създаването на среда за завръщането поне на онези българи, които заемат нископлатени работни места в чужбина. 
„Дори и данъчното облагане да остане като цяло ниско, включително и косвеният данък да се запази, държавата може да 
постигне много чрез облагане на най-замърсяващите превозни средства, горивата и другите акцизни стоки. Това крие 
потенциал за увеличаването на приходите и може да осигури част от липсващия ресурс за допълнителни инвестиции в 
образование, здраве и социални грижи“, смята той. 
Положителни очаквания изяви Васил Велев, който е председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ). Според него външното търсене ще продължи да дава тласък на износа, а това води до нарастване на доходите, 
които в комбинация с политическата стабилност дават увереност на домакинствата да харчат и така да се поддържа 
високо ниво на потреблението. 
„Растежът може да е дори още по-сериозен, ако се решат проблемите на пазара на труда. Една след друга падат 
различни пречки. Правителството е одобрило проекти за двустранни спогодби за обмен на кадри с Украйна, Молдова 
и Армения, където безработицата е висока, но техните граждани могат да запълнят свободните работни места в 
България“, допълни Велев. Работодателите смятат, че ако тези спогодби се подпишат до края на тази година, ще са 
налице предпоставки за ускоряване на растежа. 
 
бТВ новините 
 
√ Намаляващата безработица у нас изостря недостига на кадри 
Има 50 000 свободни работни места, за които работодателите трудно намират хора 
Намаляващата безработица в България изостря недостига на кадри. Това показват анализите на Асоциацията на 
индустриалния капитал.  
По данни на националната статистика безработицата през второто тримесечие на годината е 6,3 на сто. Спрямо миналата 
година тя е намаляла с 1,7%. 
На този фон по оценки на бизнеса в икономиката ни има 50 000 свободни работни места, за които работодателите е трудно 
намират хора. 
Най-малко безработни има в Югозападна България – без препитание са едва 3,3 на сто от хората. Докато в цяла северна 
България ситуацията е по-различна - в Северозападна България например безработицата е над 10%. 
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От асоциацията на индустриалния капитал виждат решение на този проблем в облекчаване на процедурите за наемане на 
чужденци. Според експертите могат да се привлекат хора от Македония, Армения, Украйна, Беларус и Молдова. 
Ако не се намери решение на проблема с недостига на квалифициран персонал, инвеститорите ще започнат да заобикалят 
страната ни, смятат експертите. 
Вижте повече по темата в ТВ репортаж на Румяна Стоилкова с участието на Добрин Иванов, изпълнителен директор на 
АИКБ. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
бТВ новините 
 
√ Бисер Петков: След 2040 г. ще има криза с пенсиите, ако системата не се реформира 
Основният проблем на пазара на труда е липсата на квалифицирани работници 
Актюерските разчети сочат, че до 2040 години пенсионната система ще е стабилна, след това ще е нужна реформа. Това 
обяви в предаването „Тази сутрин” социалният министър Бисер Петков по повод информацията, че работещите в момента 
на около 40 години ще останат без пенсии заради демографската криза. 
Той напомни, че до 2037 г. постепенно ще нарастват стажът и възрастта за пенсиониране и тогава те ще се изравнят за 
мъжете и жените. Достъпът до системата ще е все по-труден, напомни министърът. 
Относно ниската безработица у нас Петков коментира, че основният проблем на пазара на труда е липсата на 
квалифицирани работници. 
Във връзка с това се взимат мерки срещу отпадането на ученици, както и да се стимулират майките да се върнат по-рано 
на работа след раждане. 
20 млн. лв. са заделени за програма, по която родителите могат да кандидатстват за детегледачки, обяви социалният 
министър. 
Вижте повече във видеото. 
 
Investor.bg 
 
√ Парична и лихвена статистика ще са във фокуса през седмицата  
През тази седмица ще излязат актуални статистически данни, свързани с развитието на българското стопанство.  
В първия работен ден – понеделник (21 август), Националният статистически институт (НСИ) ще даде информация за 
движението в Системата на здравни сметки за 2015 г. 
Във вторник (22 август) ще излязат предварителни данни за туристически пътувания и разходи за туризъм на населението 
за второто тримесечие на тази година. 
В сряда (23 август) Българската народна банка (БНБ) ще публикува актуална информация за паричната статистика за юли. 
НСИ ще обяви статистиката за разходи за придобиване на дълготрайни материални активи и индекси на оборота в услугите 
за второто тримесечие на 2017 година. 
В четвъртък (24 август) БНБ ще информира какъв е бил брутният външен дълг през юни. 
В петък (25 август) централната банка ще публикува лихвената статистика за юли. 
Националната статистика ще ни информира за индексите на цените в селското стопанство за второто  тримесечие на 2017 
г. 
В последния работен ден от тази седмица НСИ ще обяви данни за състоянието на транспорта (железопътен, пътнически 
автобусен, морски, речен, товарен автомобилен и градски електротранспорт) през второто тримесечие на тази година. 
 
√ Какво ще движи пазарите през седмицата? 
Интересен акцент ще бъде икономическият симпозиум в Джаксън Хол, щата Уайоминг, който започва в четвъртък и 
продължава до събота  
Освен редовните макроикономически данни, които ще излизат през седмицата, интересен акцент ще бъде 
икономическият симпозиум в Джаксън Хол, щата Уайоминг. Той започва в четвъртък и продължава до събота. 
В понеделник, 21 август, ще има данни за кредитирането в публичния сектор във Великобритания, като докладът е на 
Английската централна банка (АЦБ). 
Във вторник, 22 август, се очакват данни за търговския баланс на Швейцария. 
Германският Център за европейски икономически изследвания (ZEW) публикува редовното си месечно проучване за 
инвеститорското доверие във федералната република. 
Канадските власти ще публикуват данни за продажбите на дребно.  
В сряда, 23 август, частната изследователска компания Markit публикува първото четене на данните за бизнес активността 
в еврозоната. Информацията е както за услугите и промишлеността, така и отделно за най-големите икономики Германия 
и Франция. 
В САЩ изказване ще има Робърт Каплан, който е председател на Федералния резерв за Далас. 

http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/namaljavashtata-bezrabotica-u-nas-izostrja-nedostiga-na-kadri.html
http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/biser-petkov-sled-2040-g-shte-ima-kriza-s-pensiite-ako-sistemata-ne-se-reformira.html
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По-късно излизат редовния доклад на Администрацията за енергийна информация за изменението в петролните резерви 
предходната седмица. 
Освен това американските власти ще публикуват данни за продажбите на нови жилища. 
В четвъртък, 24 август, британската статистика ще публикува второто четене на данните за ръст на БВП през второто 
тримесечие. 
В САЩ излизат редовните седмични данни за подадените молби за помощи при безработица. 
Ще има и доклад за продажбите на съществуващи жилища. 
Започва икономическият симпозиум в курорта Джаксън Хол, щата Уайоминг. На конференцията, която се провежда всяка 
година, присъстват централните банкери, финансови министри, експерти и пазарни участници от цял свят. Срещите са при 
закрити врата, но обикновено участниците говорят с медиите. Коментарите на ключови играчи на финансовите пазари 
могат да създадат пазарна волатилност. Симпозиумът продължава до събота. 
В петък, 25 август, ще има данни за инфлацията в Япония. 
В Германия Институтът за икономически изследвания (Ifo) ще публикува проучването си за бизнес нагласите. 
 
√ Ръстът на активите на инвестиционните фондове у нас се ускорява 
Продължава тенденцията инвестиционните фондове да инвестират все повече в акции, за да търсят по-голяма 
доходност, което показва, че се завръща апетитът за риск  
Ръстът на активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в 
България, ускорява темпото си за поредно тримесечие, което говори за подобрени инвестиционни условия и вероятно за 
нарастващо търсене от страна на клиентите. 
Към края на юни активите се увеличават с 38,9% (869,7 млн. лева ) в сравнение с година по-рано и достигат 3,105 млрд. 
лева, разкрива актуалната статистика на Българската народна банка (БНБ). За сравнение, през първото тримесечие на тази 
година размерът на вложенията на фондовете на годишна база нарастна с 27,4%, припомня Investor.bg. 
Така продължава тенденцията на ръст на активите на тези фондове, мениджмънтът на които осъществява основните 
вложения в акции.  
Към края на второто тримесечие на 2017 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се повишават за една година с 
51,6% до 463 млн. лева, а при балансираните фондове годишният ръст е 27,3% и те достигат 225,6 млн. лева. 
Спрямо първото тримесечие на тази година активите на фондовете, инвестиращи в акции, нарастват със 7% (30,2 млн. 
лева), а на балансираните фондове – с 3,2% (7 млн. лева ). 
Продължава тенденцията инвестиционните фондове да инвестират все повече в акции, за да търсят по-голяма доходност, 
което показва, че се завръща апетитът за риск. 
В края на юни средствата, управлявани от фондовете, които инвестират в облигации, се увеличават със 27% (101,3 млн. 
лева) до 477,1 млн. лева на годишна база и с 3,7% (16,9 млн. лева) на тримесечна. 
 

Структура по видове според инвестиционната политика (Източник: БНБ) 
Активите на фондовете с вложения в ценни книжа 
имат най-висок относителен дял – 40,9% от общия 
размер на активите на местните инвестиционни 
фондове в края на юни 2017 г., при 43,7% година по-
рано, и 41,3% към 31 март тази година, изчисляват в 
централната банка. 
Фондовете, инвестиращи в акции, притежават 39,7% 
от общата сума на активите в края на второто 
тримесечие на тази година при относителен дял от 
35,5% към юни миналата година и 38,9% към март 
2017 г. 
Тези ръстове са показателни за търсенето на 
алтернативна доходност, като се имат предвид 
ниските лихви по депозитите. Именно фондовете в 
акции и балансираните могат да предложат по-
висока възвръщаемост на вложенията. 

За една година инвестиционните фондове са се увеличили със 155 и към 30 юни са 977. Но докато при чуждестранните 
ръстът е със 149 до 862, местните инвестиционни фондове са достигнали 115 броя – едва с шест повече за година. 
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Управлявани средства от инвестиционни фондове по видове фондове (Източник: БНБ) 

 
 
По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към юни 2017 г. спрямо 
същия месец на 2016 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 55,4% (159,3 млн. лева) до 
446,7 млн. лева, депозитите нарастват с 28% (63,8 млн. лева) до 291,9 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, 
различни от акции, нарастват с 18,8% (43,9 млн. лева) до 277,2 млн. лева. 
В сравнение с края на първото тримесечие на тази година инвестициите в акции и други форми на собственост се 
повишават с 11,6% (46.4 млн. лева), депозитите нарастват с 0,8% (2,2 млн. лева), а тези в ценни книжа, различни от акции, 
се увеличават с 1% (2,7 млн. лева). 
Към края на юни 2017 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат акциите и другите форми на 
собственост – 38.3%, следвани от депозитите – 25% и ценните книжа, различни от акции – 23.7%, при съответно 33.4%, 
26.5% и 27.1% към края на юни 2016 г. Към март 2017 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат 
отново акции и други форми на собственост – 36%, следвани от депозитите – 26% и ценни книжа, различни от акции – 
24.7%. 

Структура по инструменти 

 
Източник: БНБ 

Към края на второто тримесечие на 2017 г. основно значение във валутната структура на активите на местните 
инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 63,3% и в евро – 28,6%, при съответно 61,7% 
и 30,6% към юни 2016 г. Към март 2017 г. активите, деноминирани в български лева, са 
63,9%, а тези в евро – 28,2%. 

Структура по валути 
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Източник: БНБ 
 
Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че в края на юни 
вложенията в България на годишна база се увеличават  с 32,1% (139,5 млн. лева) до 574,7 млн. лева, а в страните от 
Европейския съюз нарастват с 60,3%ъс (75,9 млн. лева) до 201,7 млн. лева.  
На тримесечна база инвестициите в България отбелязват 6% ръст (32,7 млн. лева), а в останалите страни вложенията от 
Европейския съюз нарастват с 8,5%1 (5,7 млн. лева). 
 

Географска структура 

 
Източник: БНБ 

Към края на юни привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове достигнаха 1,937 млрд. 
лева, като нарастват с 40,9% (562 млн. лева) на годишна база и с 0,7% на тримесечна. 
По институционални сектори към края на първото тримесечие на 2017 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни 
фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 34% (358,7 млн. лева) до 1,414 млрд. 
лева. 
Пасивите към домакинствата и фирмите, които ги обслужват, в края на юни се увеличават с 51,9% (114 млн. лева) до 333,7 
млн. лева към юни 2017 г.  
Спрямо март 2017 г. пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и 
пенсионни фондове намаляват с 2,3% (33,4 млн. лева), а задълженията към домакинствата се увеличават с 4,4% (14.2 млн. 
лева). 
Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на юни 2017 г. са застрахователните 
компании и пенсионните фондове (73%) и домакинствата (17,2%). За сравнение към края на юни миналата година 
относителните дялове на двата сектора са съответно 76,7% и 16%, а към март тази година съответно – 75,2% и 16,6%. 

Структура по институционални сектори 

 
Източник: БНБ 
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Към края на юни 2017 г. с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове са 
резидентните Застрахователни компании и пенсионни фондове (43,1%), домакинствата и фирмите, които ги обслужват 
(33,6%) и  други парично-финансови институции (9,2%). 
Техните дялове към юни 2016 г. са съответно 41,4%, 43,8% и 2,6%. Относителният дял на сектор Останал свят (нерезиденти) 
е 3,1% от общия размер на собствения капитал към 30 юни при относителен дял 3,8% година по-рано и март 2017 г. 
 
 news.bg 
 
√ Определянето статута на курортите е важно и за бранша, и за туристите, заяви Ангелкова  
С определянето на статута на националните курорти ще може да отговорим на нуждите на туристите, които почиват в тях 
и на бранша. Регулацията ще бъде въведена с промени в Закона за туризма, като измененията трябва да са готови до 
октомври. Определянето на статута ще регулира всяка дейност, както инфраструктурата, така и архитектурната визия и 
градоустройствените параметри. Освен това ще се регламентира шумът, като могат да бъдат обособени отделни зони за 
отдих, за забавления и за търговия. 
Това каза пред журналисти министърът на туризма Николина Ангелкова в Средец, съобщиха от пресцентъра на 
министерството. 
По думите й, изключително важно е съобразяването със спецификите на дадените места, особено по българското 
Черноморие. Трудно е да се сложат под общ знаменател всички курорти, а и не е рентабилно, коментира още министърът. 
Тя посочи, че във всички туристически държави има известни курорти за забавление, както и определени места за семейна 
почивка. Така трябва да е и в България, според нея. 
С промените ще се очертаят ясно разликите между община и курортен комплекс. 
Относно исканията на "Съюза на собствениците"- Слънчев бряг за среща с министър Ангелкова тя заяви, че е готова да 
разговаря е неговите представители. "Аз смятам, че именно с диалог може да изчистим проблемите натрупвани с години 
в курорта. Могат да разчитат на мен", категорична бе министър Ангелкова. А във връзка с проверките на дискотеките 
министърът коментира, че контролните органи следят стриктно да се спазва закона. Проверките трябва да се извършват 
така, че да не пречат на туризма или да вредят на имиджа на страната, посочи още министърът 
Министерство на туризма показа ясно, че искаме да намерим баланс по отношение на къмпингуването, каза министър 
Ангелкова в отговор на въпрос за недоволството на къмпунгуващите на плаж Корал. Тя посочи, че хората искат да 
къмпингуват и за това трябва да създаден условия. В момента работна група с представители на всички заинтересовани 
страни работят по създаването на правила за къмпингуването. Очаква се тя да бъде готова с конкретни предложения през 
септември. 
Относно недоволството за проверките на плаж Корал министърът подчерта, че ведомството и лично тя следят само 
стопанисването на морските плажове. Обикаляме виждаме каква е фактическата обстановка и отбелязваме, ако има нужда 
даваме и предписания на концесионерите и наемателите, посочи министър Ангелкова. Тя подчерта, че проверките се 
правят само в светлата част на денонощието до 18 часа. 
По отношение на разработването на винено-кулинарните маршрути министърът каза, че през октомври или ноември ще 
има повече конкретика. Идеята е да има 12 маршрута, колкото са месеците в годината, обясни тя. За мен е важно те да 
обхванат както традиционните дестинации, така в тях да се включат и малки общини като Средец, Камено, Карнобат, 
допълни министър Ангелкова. По думите й така ще се подпомогнат и усилията им за реклама. Ще се спомогне и за 
увеличаване на заетостта на хотелите, както и за привличане на повече туристи в крилата на сезона. 
В националната стратегия за развитие на туризма на кулинарния и винен туризъм, както и на културно-историческия. Те 
представляват над 30 процента при избора на дестинация за пътуване, посочи министър Ангелкова. Тя уточни, че тези 
параметри са включени в актуализирания вариант на стратегията, който предстои в най-скоро време да бъде внесен за 
одобрение от Министерски съвет. 
 
В. Земя 
 
√ Германски учени: България - демографски проблеми, лошо образование и здравеопазване 
Населението ни ще се свие до 5.6 млн. души през 2050 г., ромите били „спящ трудов потенциал“, смятат от 
Берлинския институт за населението и развитието 
България днес е демографски проблеми, депопулацията, лошо образование и здравеопазване. Тази констатация 
направиха германски учени от Берлинския институт за населението и развитието, като посочват, че именно тези плашещи 
тенденции са основните пречки пред България да достигне средния за ЕС стандарт на живот.  
Анализаторите също така виждат „спящ трудов потенциал“ в ромското населени у нас. „Ако сегашните тенденции в 
демографското и социално-икономическото развитие на България се запазят, страната е изправена пред много сериозни 
изпитания“, посочват от института и прогнозират, че населението у нас ще се свие до 5.6 млн. души през 2050 г., което 
означава, че на един пенсионер ще се падат по едва 1.5 работещи. За сравнение сега това съотношение е 1:3.  
Според германските учени застаряването на нацията ни се дължи не само на факта, че мнозина напускат страната, но и на 
обстоятелството, че българките рядко раждат по повече от едно дете, което обаче е типично и за повечето жени в ЕС. От 
института признават, че демографските проблеми на България са сравними с тези на самата Германия, но за разлика от 
българските пенсионери тези в Германия, която е най-застаряващата нация в Европа, „поне могат да разчитат на 
несравнимо по-високи доходи“.  
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Според учените от Берлинския институт за населението и развитието, ако тенденциите у нас запазят настоящите си 
темпове, има реален шанс страната ни да изпревари сегашния лидер в негативната класация. За да се справи със 
застаряването и топенето на трудовите ресурси, производителността на българската икономика до 2040 г. трябва да 
нараства с поне 4% годишно, сочат изчисленията. В тази връзка изследователите подчертават, че нашите ученици и 
студенти получават твърде много ненужни знания и излизат от учебните заведения без необходимите за успешна 
професия практически умения. „40% от 15-годишните български ученици не могат да се справят с елементарни текстове и 
аритметични действия“, посочват германците, като уточняват, че институциите на практика не правят нищо за промяна на 
положението.  
Като друг сериозен проблем те изтъкват качеството на професионалното образование у нас. Като негативна черта те 
изтъкват това, че българите не обичат да се преквалифицират и да учат през целия си живот. От института посочват и 
бедността като много сериозен проблем.  
Учените определят младите роми у нас като „спящ трудов потенциал“. При това съвсем основателно: две трети от ромите 
на възраст между 16 и 24 години се числят към категорията „нищонеправещи младежи“, които нито учат, нито работят, 
нито стажуват, пишат германските експерти в анализа си за България. 
 
√ Плодовете и зеленчуците поевтиняват 
Индексът на тържищните цени /ИТЦ/, който отразява цените на хранителните стоки на едро, се понижи тази седмица с 
0,46 на сто до 1.323 пункта. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. 
Оранжерийните домати поевтиняват с 18,3 на сто и се продават през тази седмица по 0,98 лева за килограм. Градинските 
домати поевтиняват с 9,6 на сто до 0,85 лв./кг. Оранжерийните краставици поевтиняват с 1,6 на сто, до 1,20 лева средно за 
килограм. Краставиците гледани в открити площи се търгуват по 1,14 лв.за килограм. Картофите поевтиняват с 18,09 
процента и се търгуват по 0,44 лева за килограм на едро. Морковите се продават по 0,62 лева за килограм. Зелето 
поевтинява с 6,7 на сто и се търгува по 0,42 лв./кг на едро. Тиквичките се продават по 0,53 лева за килограм с 15,9 на сто 
по-евтино от предходната седмица. Зелените чушки се продават по 0,78 лева за килограм на едро, а червените — по 1,31 
лева за килограм на едро. 
 
В. „Сега“ 
 
√ Рейтинг на вузовете тази година ще има, но наполовина  
Няма да се правят социологически проучвания, нито ще се обновява методологията както досега 
На фона на зациклилите конкурси за научни центрове по оперативна програма "Наука и образование" и спрения достъп 
на страната ни до международни научни бази данни съмнения надвисват и над едно от големите постижения във висшето 
образование. Тази година рейтинговата система на университетите, от данните в която зависят приемът на студентите и 
финансирането на висшите училища, няма да е в пълния си вид, в който е била досега, съобщиха от просветното 
министерство в отговор на запитване от "Сега".  
Причината е обжалването на обществената поръчка за обновяване на рейтинга, обявена от МОН, което е блокирало 
фатално изпълнението на поръчката. Заради създалата се ситуация рейтингът няма да включва социологически 
проучвания, освен това ще бъде платен от бюджета, а не с европейски пари, както бе планирано. 
Рейтинговата система на университетите съществува от 6 г. Въпреки че към нея периодично се появяват критики относно 
обективността на някои показатели, тя се утвърди като мерило за качеството на вузовете, а също и като надежден ориентир 
на кандидат-студентите да изберат най-подходящата специалност. Всяка година рейтингът се обновява, усъвършенства, 
актуализират се класациите и т.н. 
На 20 февруари просветното министерство е обявило обществена поръчка за обновяване на системата за следващите 3 г., 
като за финансирането се разчита на ОП "Наука и образование". На 8 юни поръчката е прекратена от МОН. А причината е 
прозаична - решението за откриване на процедурата е обжалвано, следва временното й спиране от КЗК, което пък МОН 
обжалва пред ВАС. В резултат процедурата е блокирана за три месеца - време, в което е трябвало да се извършат голяма 
част от предвидените дейности - например нужните социологически проучвания. 
На въпрос на "Сега" това означава ли, че тази година няма да се прави рейтинг на вузовете, съответно няма да има откъде 
да вземат данни за показателите за университетите, на базата на които ще се определя финансирането им, от МОН не 
отговарят директно.  
"След прекратяването на процедурата МОН е обявило обществена поръчка за актуализация на рейтинговата система само 
за една година - настоящата, като в заданието на поръчката не е включена най-времеемката дейност - социологическите 
проучвания, а е предвидено актуализацията да се базира единствено на обективни данни и без промяна на методологията. 
Предстои сключване на договор с определения изпълнител, което ще осигури изпълнението на държавната политика в 
сферата на висшето образование", обясняват от МОН. От сайта на ведомството се вижда, че поръчката е обявена на 6 юли 
и следва да се изпълни до 20 декември, а въпросният изпълнител е консорциум "ИОО-С", включващ "Отворено общество" 
и "Сирма Солюшънс" АС, който и досега правеше рейтинга. 
Според просветния министър Красимир Вълчев тазгодишната липса на социологическите проучвания в рейтинга няма да 
попречи за продължаването на реформата във висшето образование. По думите му и без тях комплексната оценка на 
вузовете, от която зависят приемът на студенти и финансирането им, ще може да бъде направена на базата на останалите 
показатели, които ще се обновят тази година - за програмната акредитация, реализацията на завършилите, доходите им и 
т.н. 
СОЦИОЛОГИЯ 
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Огромна част от данните в рейтинга са в резултат на социологически проучвания сред студенти, преподаватели и 
работодатели. Такива са например индикаторите "регионална значимост", "първи избор", "удовлетвореност от избора", 
"добих увереност, че ще успея в живота", "престиж" и т.н. 
 
Profit.bg 
 
√ Домакинствата продължават да търсят нови форми на инвестиции 
За трето поредно тримесечие инвестициите на сектор Домакинства в местни и чуждестранни фондове надхвърлят сумата 
от 700 млн. лв. Справка на Profit.bg сочи, че в края на полугодието на 2017 г. те са 733.8 млн. лв. спрямо 599.9 млн. лв. за 
преди година. В края на първото тримесечие на 2017 г. и в края на 2016 г. бяха отчетени вложения от 719 и 725.6 млн. лв. 
Общо 400 млн. лв. от съвкупната сума е вложена в местни инвестиционни фондове, а 333.7 млн. лв. - в чуждестранни. 
Данни на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) показват, че 17 от местните фондове са отчели 
доходност от над 20% в последната година. 
Въпреки ниската сума, в сравнение с парите на депозити от страна на населението, процентът на инвестициите във 
фондове спрямо спестяванията ни в банки достигат 1.543%, или иначе казано, на всеки 64.83 лева на влог се пада по 1 лв. 
инвестиция в колективна инвестиционна схема. Това е втората най-висока стойност в историята, след отчетените 1.73%, 
или 57.72 към 1, точно преди две години (30 юни 2015 г.). Припомняме, че в края на юни т.г. депозитите на домакинствата 
достигат рекордните 47.57 млрд. лв. спрямо 47.39 млрд. лв. за преди три месеца и 45.16 млрд. лв. за преди 12 месеца. 
Ниските лихви, предлагани от търговските банки обаче, принуждават все повече хора да се замислят за нови 
възможностите за парите си. Част от инвестициите се насочват към пазара на недвижими имоти, където се отчита ръст от 
над 8% в последната година, а други предпочитат вложенията във фондове или борсово търгуем фонд (ETF). 
Малка част от парите се насочват към директна покупка на ценни книжа, земеделска земя и/или собствен бизнес. 
Основният индикатор на Българска фондова борса SOFIX е добавил 23.23 на сто от началото на 2017 г. Повишението за 
последните 12 месеца е от 54.02%, което прави индекса един от най-добре представящите се в света. 
 
√ Азиатските акции с лек ръст, но инвеститорите са предпазливи  
Цените на акциите в Азия проявят колебания днес, след като инвеститорите продължават да не са убедени в способностите 
на президента на САЩ Доналд Тръмп да изпълни икономическата си програма, въпреки че напускането на 
администрацията от страна на неговия главен стратег Стив Банън да породи надежди за някакъв прогрес. 
Японският индекс Nikkei се понижи с 0.4%, до 3.5-месечно дъно. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI отчита минимално повишение, благодарение на ръста в Китай, но повечето от 
останалите пазари, в това число Австралия, Южна Корея и Тайван, са на отрицателна територия. 
Мини фючърсите на S&P 500 бележат понижение от 0.1% до 2 423 пункта, недалеч от едномесеченото дъно от 2 419.5 
пункта, докоснато в петък. 
Акциите на Уолстрийт получиха краткосрочен импулс в петък, след като Тръмп уволни своя главен стратег Стив Банън. 
Инвеститорите също така са предпазливи по отношение на напрежението между Северна Корея и САЩ, тъй като днес 
започва съвместно военно учение между САЩ и Южна Корея. 
Много инвеститори очакват, че Пхененян може да отговори на учението с поредната порция тракане на оръжие. 
На валутния пазар доларът също пострада от политическата несигурност във Вашингтон. 
Спрямо йената доларът се разменяше на ниво от 109.22, недалеч от достигнатото в петък четиримесечно дъно от 108.605 
пункта. 
Еврото се търгуваше на ниво от 1.1715 долара, в рейнджа 1.17-1.18 долара от последните две седмици. 
Инвеститорите очакват изказването по-късно през седмицата на президента на Европейската централна банка Марио 
Драги на срещата на централните банкери в Джайсън Хол, Уайоминг. Според източници на Reuters обаче той няма да 
съобщи нищо ново по отношение на паричната политика на банката. 
Изказването на председателя на Федералния резерв Джанет Йелън също ще бъде следено отблизо от пазарите. 
Лихвата по 10-годишните щатски държавни облигации се понижи до 2.162% в петък, което бе най-ниското й ниво от края 
на юни и за последно бе на 2.203%. 
Цените на петрола днес остават без промяна, запазвайки ръста си от петък, въпреки че нарастващоито производство на 
САЩ понижи очакванията, че предлагането на пазара ще намалее. 
Цената на фючърсите на щатския лек суров петрол остава без промяна на ниво от 48.53 долара за барел, докато фючърсите 
на петрола от сорта брент също остават без промяна при 52.72 долара за барел. 


