Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Българско национално радио
√ Работодатели настояват за номиниране на Ирина Бокова за генерален секретар на ООН
От Асоциацията на индустриалния капитал настояват Ирина Бокова да бъде номинирана за генерален секретар на ООН.
Според работодателите Бокова е единственият кандидат от България, който има "уникален шанс за повишаване на
политическата тежест на България в световната дипломация и за постигане на по-сериозна позиция на страната ни на
световната сцена". Работодателската организация очаква тази кандидатурата на Бокова да направи България много попривлекателна за бизнес.
Вече стана ясно, че еврокомисарят Кристалина Георгиева е заявила намерението си да продължи работа в Европейската
комисия.
Агенция Стандарт
√ Издигат до дни Бокова за ООН
Първанов очаква днес Митов да съобщи официално държавната подкрепа
ВМРО и бизнесът зоват за ударна кампания на българката
България ще има свой кандидат за генерален секретар на ООН и ще го обяви официално до дни. Това стана ясно вчера от
думите на министъра на външните работи Даниел Митов.
"В следващите дни ще изпратим писмо с номинацията", обясни той, след като взе участие в международна конференция
в НС.
Митов не назова име. Преди ден обаче вицепрезидентът на Европейската комисия Кристалина Георгиева заяви в
телефонен разговор с премиера Бойко Борисов, че остава на поста си в Брюксел и ще се фокусира върху отговорностите си
там. Думите й бяха разтълкувани от анализатори като знак, че няма да влиза в битката за шеф на ООН, въпреки че името й
бе едно от най-спряганите.
Така единствен български кандидат за първия пост в ООН остава генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова. Срокът
за внасяне на кандидатури е до края на март.
"След достойната позиция на Кристалина Георгиева вече е време българското правителство официално да оповести
кандидатурата на Ирина Бокова за генерален секретар на ООН. Тя би могла да получи консенсусна подкрепа в глобален
мащаб. Затова и шансът не бива да бъде пропускан", обяви в декларация ВМРО. "С работата си в ЮНЕСКО Ирина Бокова
доказа и собствените си способности, и способностите на България да бъде на висотата на световните процеси.
Допълнително забавяне на нейната официална кандидатура само би подкопало нейните шансове", категоричен е лидерът
на партията Красимир Каракачанов.
С призив официално да се издигне кандидатурата на Ирина Бокова към институциите вчера излезе и Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ). Организацията настоява също така да се предприемат необходимите действия
в подкрепа на нейната кампания, като се мобилизират дипломатическите служби на държавата. "Тя е единственият
възможен кандидат от България с реални шансове да оглави ООН", се казва в открито писмо на АИКБ.
Чух се с премиера Борисов и очаквам утре (б.р. днес) външният министър официално да обяви, че България застава зад
Ирина Бокова за шеф на световната организация, каза лидерът на АБВ Георги Първанов пред БНТ.
Междувременно авторитетният вестник "Уолстрийт джърнъл" коментира кандидатурата на Ирина Бокова, отбелязвайки,
че тя е имала неприятелски за американските интереси действия. Публикацията поставя въпроса дали кандидатът на
демократите за президент на САЩ Хилари Клинтън стои зад кандидатурата на Бокова. И допълва, че ако следващият
държавен секретар на ООН трябва да е жена от Източна Европа, има по-добра алтернатива - Кристалина Георгиева.
Вестник „Дума“
√ Външно щяло да обяви номинацията за ООН в следващите дни
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През следващите дни ще изпратим писмо с номинация за генерален секретар на ООН. Това съобкщи пред журналисти
министърът на външните работи Даниел Митов, във връзка с номинацията на България за генерален секретар на ООН.
Митов отказа да назове името на кандидата, който страната ни ще номинира, с думите: "Когато изпратим писмото, тогава
ще ви уведомим".
Междувременно Асоциацията на индустриалния капитал в България се обърна към компетентните държавни институции
с призив официално да се издигне кандидатурата на Ирина Бокова за генерален секретар на ОООН и незабавно да се
предприемат необходимите действия в подкрепа на нейната кампания като се мобилизират дипломатическите служби на
държавата и съответните налични ресурси.
"През 2009 г. Бокова бе избрана за генерален директор на ЮНЕСКО със 166 гласа от Общото събрание на всички 193 страни
членки на ЮНЕСКО, като преодоля конкуренцията, включително и на тогавашния зам.-председател на ЕК Бенита Фереро
Валднер. През 2013 г. бе преизбрана безапелационно за втори мандат начело на организацията. В този период тя
демонстрира дипломатически и управленчески умения от най-висока степен и се ползва с добра репутация пред Съвета
за сигурност", припомнят от АИКБ.
В същото време председателят на фондация "Братя Василеви" Васил Василев коментира, че забавянето на кандидатурата
на България за генерален секретар на ООН трупа негативи, защото оставя впечатление за колебание от страна на
правителството. Според Василев, шансовете на Бокова за поста са много големи и е напълно реално тя да бъде следващия
генерален секретар на ООН
Днес+
√ Бокова е единственият кандидат с реални шансове, убеждава бизнесът
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) призова официално да се издигне кандидатурата на Ирина
Бокова за генерален секретар на ООН. Представителите на бизнеса смятат също, че дипломатическите служби на
държавата и съответните налични ресурси незабавно трябва да бъдат мобилизирани в подкрепа на кампанията на Бокова.
От асоциацията смятат, че Ирина Бокова е единственият възможен кандидат от България с реални шансове.
От Асоциацията на индустриалния капитал са убедени, че изразяването на единна позиция е важно условие за успеха на
кандидатурата на Бокова. Именно сега било времето да се спази националният девиз "Съединението прави силата" и да
демонстрираме обществено и политическо единство в името на издигането на националния ни авторитет.
От асоциацията призовават кандидатурата на Ирина Бокова да бъде издигната от компетентните държавни органи, да
бъде представена по официален път, да се търси подкрепа и да се положат всички усилия този изключителен шанс за
България да бъде реализиран.
Те изтъкват, че предварителна класация по обективна методология отрежда първото място на Бокова със сериозна
преднина пред останалите претенденти.
Припомняме, по-рано първият ни дипломат Даниел Митов обяви, че до няколко дни ще имаме кандидатура за шеф на
ООН. Вчера пък спряганата наред с Бокова за евентуален кандидат Кристалина Георгиева се отказа от надпреварата за
поста. В телефонен разговор с премиера Бойко Борисов тя го е уверила, че ще продължи да изпълнява задълженията си
на еврокомисар.
От АИКБ подчертават, че мандатът на Бокова като генерален директор на световната Организация на обединените нации
за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) изтича в края на 2017 г. Като се има предвид, че на практика е невъзможно
представители на една държава по едно и също време да ръководят и ООН, и най-голямата организация в системата на
ООН – ЮНЕСКО, от асоциацията намират за твърде невероятна хипотезата за генерален секретар на ООН да бъде избран
друг български кандидат.
Според представителите на бизнеса Бокова е демонстрирала дипломатически и управленчески умения от най-висока
степен и се ползва с добра репутация пред Съвета за сигурност. Те са убедени, че тя отговаря на всички изисквания за
заемане на поста, като в допълнение владее перфектно английски, френски, испански и руски – четири от шестте
официални езика на ООН, а изискването било само за два.
Бокова показала изключителен професионализъм и през последната година, когато станахме свидетели на
безпрецедентни атаки и разрушаване на историческата памет на народите, които поставиха сигурността и опазването на
световното културно-историческо наследство в огромен риск. През всички тези години Бокова никога не забравила, че е
българка и работила усилено за разпознаваемостта на страната ни.
Според бизнеса тези предпоставки дават уникален шанс политическата тежест на страната ни в световната дипломация да
бъде повишена. Ако Бокова оглави ООН, това несъмнено ще повиши националния ни имидж. Освен това подобен успех
би оказал сериозен положителен ефект по отношение на популяризирането на България и като възможна дестинация за
инвестиции и бизнес.
Междувременно от ВМРО определиха като достойна позицията на Кристалина Георгиева и изтъкнаха, че сега е ред на
правителството най-накрая да издигне Бокова.
Канал 3
√ Бизнесът: Само Бокова има шанс за ООН
2

Дипломатическите служби на държавата и съответните налични ресурси незабавно трябва да бъдат мобилизирани в
подкрепа на кампанията й
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) призова официално да се издигне кандидатурата на Ирина
Бокова за генерален секретар на ООН. Представителите на бизнеса смятат също, че дипломатическите служби на
държавата и съответните налични ресурси незабавно трябва да бъдат мобилизирани в подкрепа на кампанията на Бокова.
От асоциацията смятат, че Ирина Бокова е единственият възможен кандидатот България с реални шансове.
От Асоциацията на индустриалния капитал са убедени, че изразяването на единна позиция е важно условие за успеха на
кандидатурата на Бокова. Именно сега било времето да се спази националният девиз "Съединението прави силата" и да
демонстрираме обществено и политическо единство в името на издигането на националния ни авторитет.
От асоциацията призовават кандидатурата на Ирина Бокова да бъде издигната от компетентните държавни органи, да
бъде представена по официален път, да се търси подкрепа и да се положат всички усилия този изключителен шанс за
България да бъде реализиран.
Те изтъкват, че предварителна класация по обективна методология отрежда първото място на Бокова със сериозна
преднина пред останалите претенденти.
От АИКБ подчертават, че мандатът на Бокова като генерален директор на световната Организация на обединените нации
за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) изтича в края на 2017 г. Като се има предвид, че на практика е невъзможно
представители на една държава по едно и също време да ръководят и ООН, и най-голямата организация в системата на
ООН – ЮНЕСКО, от асоциацията намират за твърде невероятна хипотезата за генерален секретар на ООН да бъде избран
друг български кандидат.
Според представителите на бизнеса Бокова е демонстрирала дипломатически и управленчески умения от най-висока
степен и се ползва с добра репутация пред Съвета за сигурност. Те са убедени, че тя отговаря на всички изисквания за
заемане на поста, като в допълнение владее перфектно английски, френски, испански и руски – четири от шестте
официални езика на ООН, а изискването било само за два.
Бокова показала изключителен професионализъм и през последната година, когато станахме свидетели на
безпрецедентни атаки и разрушаване на историческата памет на народите, които поставиха сигурността и опазването на
световното културно-историческо наследство в огромен риск. През всички тези години Бокова никога не забравила, че е
българка и работила усилено за разпознаваемостта на страната ни.
Според бизнеса тези предпоставки дават уникален шанс политическата тежест на страната ни в световната дипломация да
бъде повишена. Ако Бокова оглави ООН, това несъмнено ще повиши националния ни имидж. Освен това подобен успех
би оказал сериозен положителен ефект по отношение на популяризирането на България и като възможна дестинация за
инвестиции и бизнес.
Инвестор.бг
√ България ще обяви кандидата си за генерален секретар на ООН до дни
АИКБ призова официално да се издигне кандидатурата на Ирина Бокова и да се мобилизират всички ресурси в подкрепа
на нейната кампания
България ще обяви кандидата си за генерален секретар на ООН до дни, стана ясно от думите на външния министър Даниел
Митов. "В следващите дни ще изпратим писмо с номинация. Когато го изпратим, ще ви уведомим", каза министърът пред
репортери, пише Dnes.bg.
Коментарът му идва ден след като Кристалина Георгиева се отказа от надпреварата за поста. Вчера от Министерския съвет
разпространиха информация, че еврокомисарят е обявила пред премиера Бойко Борисов, че остава в ЕК.
Преди дни Борисов обяви, че до края на март страната ни ще номинира своя човек за един от най-престижните постове в
света.
Междувременно бизнесът призовава кандидатурата на Ирина Бокова да бъде издигната от компетентните държавни
органи, да бъде представена по официален път, да се търси подкрепа и да се положат всички усилия този изключителен
шанс за България да бъде реализиран.
От Асоциацията на индустриалния капитал в България се обръщат към компетентните държавни институции с призив
официално да се издигне кандидатурата на Бокова за генерален секретар на Организацията на обединените нации.
Според АИКБ незабавно следва да се предприемат необходимите действия в подкрепа на нейната кампания, като се
мобилизират дипломатическите служби на държавата и съответните налични ресурси.
Следвайки принципа на ротацията в ООН, се очаква следващият генерален секретар на организацията да бъде излъчен от
страните от групата на Източна Европа и за първи път това да бъде жена, припомня АИКБ. Авторитетна предварителна
класация, извършена по обективна методология, отрежда първото място на Бокова със сериозна преднина пред
останалите претенденти. Всъщност, тя е и единственият възможен кандидат от България с реални шансове, смятат от
Асоциацията.
Мандатът й като генерален директор на световната Организация на обединените нации за образование, наука и култура
(ЮНЕСКО) изтича в края на 2017 г. През 2009 г. Бокова беше избрана за генерален директор на ЮНЕСКО със 166 гласа от
Общото събрание на всички 193 страни-членки на ЮНЕСКО, като преодоля конкуренцията, включително и на тогавашния
заместник-председател на Европейската комисия Бенита Фереро Валднер.
През 2013 г. беше преизбрана за втори мандат начело на организацията. В този период тя демонстрира дипломатически и
управленчески умения от най-висока степен и се ползва с добра репутация пред Съвета за сигурност, изтъкват от АИКБ.
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Според асоциацията Бокова отговаря на всички изисквания за заемане на поста и притежава необходимите компетенции,
дипломатически опит и лични качества.
Според работодателската организация тези обективни предпоставки представляват уникален шанс за повишаване на
политическата тежест на България в световната дипломация.
"Време е българското правителство официално да оповести кандидатурата на Ирина Бокова за генерален секретар на
ООН", призова пък ВМРО в своя декларация. Според партията решението на Кристалина Георгиева да се фокусира върху
отговорностите си в Европейската комисия е достойна позиция.
ВМРО бяха сред първите подкрепили Ирина Бокова за генерален секретар на ООН. "Тя е кандидатура, която би могла да
получи консенсусна подкрепа в глобален мащаб. Затова и шансът не бива да бъде пропускан. Това е уникална възможност,
която страната ни идва ли ще получи в следващите 100 години", мотивира се лидерът Красимир Каракачанов.
News.bg
√ Бокова е единственият кандидат с реални шансове, убеждава бизнесът
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) призова официално да се издигне кандидатурата на Ирина
Бокова за генерален секретар на ООН. Представителите на бизнеса смятат също, че дипломатическите служби на
държавата и съответните налични ресурси незабавно трябва да бъдат мобилизирани в подкрепа на кампанията на
Бокова.
От асоциацията смятат, че Ирина Бокова е единственият възможен кандидат от България с реални шансове.
От Асоциацията на индустриалния капитал са убедени, че изразяването на единна позиция е важно условие за успеха на
кандидатурата на Бокова. Именно сега било времето да се спази националният девиз "Съединението прави силата" и да
демонстрираме обществено и политическо единство в името на издигането на националния ни авторитет.
От асоциацията призовават кандидатурата на Ирина Бокова да бъде издигната от компетентните държавни органи, да
бъде представена по официален път, да се търси подкрепа и да се положат всички усилия този изключителен шанс за
България да бъде реализиран.
Те изтъкват, че предварителна класация по обективна методология отрежда първото място на Бокова със сериозна
преднина пред останалите претенденти.
Припомняме, по-рано първият ни дипломат Даниел Митов обяви, че до няколко дни ще имаме кандидатура за шеф на
ООН. Вчера пък спряганата наред с Бокова за евентуален кандидат Кристалина Георгиева се отказа от надпреварата за
поста. В телефонен разговор с премиера Бойко Борисов тя го е уверила, че ще продължи да изпълнява задълженията си
на еврокомисар.
До дни става ясна кандидатурата ни за шеф на ООН
Това стана ясно от лаконичния коментар
От АИКБ подчертават, че мандатът на Бокова като генерален директор на световната Организация на обединените нации
за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) изтича в края на 2017 г. Като се има предвид, че на практика е невъзможно
представители на една държава по едно и също време да ръководят и ООН, и най-голямата организация в системата на
ООН – ЮНЕСКО, от асоциацията намират за твърде невероятна хипотезата за генерален секретар на ООН да бъде избран
друг български кандидат.
Според представителите на бизнеса Бокова е демонстрирала дипломатически и управленчески умения от най-висока
степен и се ползва с добра репутация пред Съвета за сигурност. Те са убедени, че тя отговаря на всички изисквания за
заемане на поста, като в допълнение владее перфектно английски, френски, испански и руски – четири от шестте
официални езика на ООН, а изискването било само за два.
Бокова показала изключителен професионализъм и през последната година, когато станахме свидетели на
безпрецедентни атаки и разрушаване на историческата памет на народите, които поставиха сигурността и опазването на
световното културно-историческо наследство в огромен риск. През всички тези години Бокова никога не забравила, че е
българка и работила усилено за разпознаваемостта на страната ни.
Според бизнеса тези предпоставки дават уникален шанс политическата тежест на страната ни в световната дипломация
да бъде повишена. Ако Бокова оглави ООН, това несъмнено ще повиши националния ни имидж. Освен това подобен
успех би оказал сериозен положителен ефект по отношение на популяризирането на България и като възможна
дестинация за инвестиции и бизнес.
Междувременно от ВМРО определиха като достойна позицията на Кристалина Георгиева и изтъкнаха, че сега е ред на
правителството най-накрая да издигне Бокова.

Епицентър
√ Асоциацията на индустриалния капитал подкрепи кандидатурата на Ирина Бокова за ООН
Организацията на бизнеса настоява за кампанията да се мобилизират дипломатическите служби на българската държава
и съответните ресурси
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) се обърна към правителството с призив официално да се
издигне кандидатурата на Ирина Бокова за генерален секретар на Организацията на обединените нации.
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Организацията настоява незабавно да се предприемат необходимите действия в подкрепа на кампанията на Ирина
Бокова, като се мобилизират дипломатическите служби на държавата и съответните налични ресурси.
Това се казва в декларация на АИКБ в подкрепа на кандидатурата на Ирина Бокова.
"Следвайки принципа на ротацията в ООН, се очаква следващият генерален секретар на организацията да бъде излъчен
от страните от групата на Източна Европа и за първи път това да бъде жена. Авторитетна предварителна класация,
извършена по обективна методология , отрежда първото място на г-жа Бокова със сериозна преднина пред останалите
претенденти. Всъщност, тя е и единственият възможен кандидат от България с реални шансове", изтъква декларацията.
Мандатът на Бокова като генерален директор на световната Организация на обединените нации за образование, наука и
култура (ЮНЕСКО) изтича в края на 2017 г.
"Като имаме предвид, че на практика е невъзможно представители на една държава по едно и също време да ръководят
и ООН, и най-голямата организация в системата на ООН – ЮНЕСКО, е твърде невероятна хипотезата за генерален секретар
на ООН да бъде избран друг български кандидат", коментира АИКБ.
Бизнесорганизацията припомня, че през 2009 г. Ирина Бокова беше избрана за генерален директор на ЮНЕСКО със 166
гласа от Общото събрание на всички 193 страни-членки на ЮНЕСКО, като преодоля конкуренцията, включително и на
тогавашния заместник-председател на Европейската комисия Бенита Фереро Валднер.
През 2013 г. беше преизбрана безапелационно за втори мандат начело на организацията. В този период тя демонстрира
дипломатически и управленчески умения от най-висока степен и се ползва с добра репутация пред Съвета за сигурност.
"Г-жа Бокова отговаря на всички изисквания за заемане на поста като в допълнение владее перфектно английски, френски,
испански и руски – четири от шестте официални езика на ООН (като изискването е само за два). През последната година
бяхме свидетели на безпрецедентни атаки и разрушаване на историческата памет на народите, които поставиха
сигурността и опазването на световното културно-историческо наследство в огромен риск", допълва АИКБ.
Оттам подчертаха, че в този период Бокова показа изключителен професионализъм, необходимите компетенции,
дипломатически опит и лични качества, необходими за поста, като издигна ролята на ЮНЕСКО на ново ниво. "През всички
тези години тя никога не забрави, че е българка и работи усилено за разпознаваемостта на страната ни", заявяват от АИКБ.
Тези обективни предпоставки представляват уникален шанс за повишаване на политическата тежест на България в
световната дипломация и за постигане на по-сериозна позиция на страната ни на световната сцена. Подобен успех
несъмнено би повишил националния ни имидж и би оказал сериозен положителен ефект по отношение на
популяризирането на България и като възможна дестинация за инвестиции и бизнес.
"Убедени сме, че важно условие за успеха на кандидатурата на г-жа Бокова е изразяването на единна позиция. Сега е
времето да спазим националния девиз "Съединението прави силата" и да демонстрираме обществено и политическо
единство в името на издигането на националния ни авторитет", се казва още в декларацията.
"Асоциацията на индустриалния капитал в България призовава кандидатурата на г-жа Бокова да бъде издигната от
компетентните държавни органи, да бъде представена по официален път, да се търси подкрепа и да се положат всички
усилия този изключителен шанс за България да бъде реализиран", заявяват още членовете на организацията.
ПИК
√ АИКБ с декларация в подкрепа на кандидатурата на Ирина Бокова
Асоциацията на индустриалния капитал в България се обръща към компетентните държавни институции с призив
официално да се издигне кандидатурата на Ирина Бокова за генерален секретар на Организацията на обединените
нации и незабавно да се предприемат необходимите действия в подкрепа на нейната кампания, като се мобилизират
дипломатическите служби на държавата и съответните налични ресурси. Това се казва в декларация на АИКБ в
подкрепа на кандидатурата на Ирина Бокова.
"Следвайки принципа на ротацията в ООН, се очаква следващият генерален секретар на организацията да бъде
излъчен от страните от групата на Източна Европа и за първи път това да бъде жена. Авторитетна предварителна
класация, извършена по обективна методология , отрежда първото място на г-жа Бокова със сериозна преднина пред
останалите претенденти. Всъщност, тя е и единственият възможен кандидат от България с реални шансове. Мандатът
й като генерален директор на световната Организация на обединените нации за образование, наука и култура
(ЮНЕСКО) изтича в края на 2017 г. Като имаме предвид, че на практика е невъзможно представители на една
държава по едно и също време да ръководят и ООН, и най-голямата организация в системата на ООН – ЮНЕСКО, е
твърде невероятна хипотезата за генерален секретар на ООН да бъде избран друг български кандидат. През 2009 г.
г-жа Бокова беше избрана за генерален директор на ЮНЕСКО със 166 гласа от Общото събрание на всички 193
страни-членки на ЮНЕСКО, като преодоля конкуренцията, включително и на тогавашния заместник-председател на
Европейската комисия Бенита Фереро Валднер. През 2013 г. беше преизбрана безапелационно за втори мандат
начело на организацията. В този период тя демонстрира дипломатически и управленчески умения от най-висока
степен и се ползва с добра репутация пред Съвета за сигурност. Г-жа Бокова отговаря на всички изисквания за
заемане на поста като в допълнение владее перфектно английски, френски, испански и руски – четири от шестте
официални езика на ООН (като изискването е само за два). През последната година бяхме свидетели на
безпрецедентни атаки и разрушаване на историческата памет на народите, които поставиха сигурността и опазването
на световното културно-историческо наследство в огромен риск. В този период г-жа Бокова показа изключителен
професионализъм, необходимите компетенции, дипломатически опит и лични качества, необходими за поста, като
издигна ролята на ЮНЕСКО на ново ниво. През всички тези години тя никога не забрави, че е българка и работи
усилено за разпознаваемостта на страната ни", заявяват от АИКБ. Тези обективни предпоставки представляват
уникален шанс за повишаване на политическата тежест на България в световната дипломация и за постигане на посериозна позиция на страната ни на световната сцена. Подобен успех несъмнено би повишил националния ни имидж
и би оказал сериозен положителен ефект по отношение на популяризирането на България и като възможна
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дестинация за инвестиции и бизнес. Убедени сме, че важно условие за успеха на кандидатурата на г-жа Бокова е
изразяването на единна позиция. Сега е времето да спазим националния девиз "Съединението прави силата" и да
демонстрираме обществено и политическо единство в името на издигането на националния ни авторитет.
Асоциацията на индустриалния капитал в България призовава кандидатурата на г-жа Бокова да бъде издигната от
компетентните държавни органи, да бъде представена по официален път, да се търси подкрепа и да се положат
всички усилия този изключителен шанс за България да бъде реализиран, заявяват още от АИКБ.

Actualno.com
√ АИКБ подкрепи Бокова
Асоциацията на индустриалния капитал в България се обръща към компетентните държавни институции с призив
официално да се издигне кандидатурата на Ирина Бокова за генерален секретар на Организацията на обединените
нации и незабавно да се предприемат необходимите действия в подкрепа на нейната кампания, като се мобилизират
дипломатическите служби на държавата и съответните налични ресурси.
Това се казва в декларация на АИКБ в подкрепа на кандидатурата на Ирина Бокова.
"Следвайки принципа на ротацията в ООН, се очаква следващият генерален секретар на организацията да бъде излъчен
от страните от групата на Източна Европа и за първи път това да бъде жена. Авторитетна предварителна класация,
извършена по обективна методология , отрежда първото място на г-жа Бокова със сериозна преднина пред останалите
претенденти. Всъщност, тя е и единственият възможен кандидат от България с реални шансове. Мандатът й като
генерален директор на световната Организация на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) изтича
в края на 2017 г. Като имаме предвид, че на практика е невъзможно представители на една държава по едно и също
време да ръководят и ООН, и най-голямата организация в системата на ООН – ЮНЕСКО, е твърде невероятна хипотезата
за генерален секретар на ООН да бъде избран друг български кандидат.
През 2009 г. г-жа Бокова беше избрана за генерален директор на ЮНЕСКО със 166 гласа от Общото събрание на всички
193 страни-членки на ЮНЕСКО, като преодоля конкуренцията, включително и на тогавашния заместник-председател на
Европейската комисия Бенита Фереро Валднер. През 2013 г. беше преизбрана безапелационно за втори мандат начело
на организацията. В този период тя демонстрира дипломатически и управленчески умения от най-висока степен и се
ползва с добра репутация пред Съвета за сигурност. Г-жа Бокова отговаря на всички изисквания за заемане на поста като
в допълнение владее перфектно английски, френски, испански и руски – четири от шестте официални езика на ООН (като
изискването е само за два). През последната година бяхме свидетели на безпрецедентни атаки и разрушаване на
историческата памет на народите, които поставиха сигурността и опазването на световното културно-историческо
наследство в огромен риск. В този период г-жа Бокова показа изключителен професионализъм, необходимите
компетенции, дипломатически опит и лични качества, необходими за поста, като издигна ролята на ЮНЕСКО на ново
ниво. През всички тези години тя никога не забрави, че е българка и работи усилено за разпознаваемостта на страната
ни", заявяват от АИКБ.
Тези обективни предпоставки представляват уникален шанс за повишаване на политическата тежест на България в
световната дипломация и за постигане на по-сериозна позиция на страната ни на световната сцена. Подобен успех
несъмнено би повишил националния ни имидж и би оказал сериозен положителен ефект по отношение на
популяризирането на България и като възможна дестинация за инвестиции и бизнес.
Убедени сме, че важно условие за успеха на кандидатурата на г-жа Бокова е изразяването на единна позиция. Сега е
времето да спазим националния девиз "Съединението прави силата" и да демонстрираме обществено и политическо
единство в името на издигането на националния ни авторитет.
Асоциацията на индустриалния капитал в България призовава кандидатурата на г-жа Бокова да бъде издигната от
компетентните държавни органи, да бъде представена по официален път, да се търси подкрепа и да се положат всички
усилия този изключителен шанс за България да бъде реализиран, заявяват още от АИКБ.

Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник „Труд“
√ МВнР официално номинира Ирина Бокова за шеф на ООН

Шефката на ЮНЕСКО Ирина Бокова е официалната номинация на българската държава за генерален секретар на ООН,
съобщиха от МВнР.
"Във връзка с Решение № 404 от 19 юни 2014 година на Министерския съвет, Министерството на външните работи изпрати
писмо, с което номинира г-жа Ирина Георгиева Бокова за поста Генерален секретар на Организацията на Обединените
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нации (ООН). С биографията си и натрупания опит г-жа Бокова може да бъде една от значимите кандидатури в
предстоящата кампания за Генерален секретар на ООН. Писмото е подписано от Министъра на външните работи на 9
февруари 2016 година", пишат от Външно.
Биография
Ирина Бокова е български политик и дипломат, генерален директор на ЮНЕСКО, заместник-министър (1996) и министър
(1996 – 1997) на външните работи от БСП в правителството на Жан Виденов, посланик във Франция и Монако и постоянен
представител в ЮНЕСКО, припомня в биографична справка агенция "Фокус", в която пише още:
Родена е на 12 юли 1952 г. в София. Тя е дъщеря на видния деец на БКП Георги Боков (бивш главен редактор на в.
"Работническо дело") и сестра на Филип Боков (началник на политическия кабинет на премиера Сергей Станишев). Ирина
Бокова завършва гимназията с преподаване на английски език, София (1971 г.) и "Международни отношения" в МГИМО,
Москва през 1976 г.
От 1977 до 1982 г. е трети секретар в отдел "ООН и разоръжаване" на МВнР. До 1984 г. е трети секретар в постоянното
представителство на България в ООН, Ню Йорк. До 1990 г. е втори и първи секретар в отдел "ООН и разоръжаване" на
МВнР.
От 1990 до 1991 г. е депутат в 7-то Велико народно събрание.
През 1995 г. е секретар на правителствения Комитет по европейска интеграция. Тогава става и заместник-министър на
външните работи.
През 1996 г. Бокова е кандидат за вицепрезидент в двойка с Иван Маразов (БСП), губят изборите. Същата година става
първи заместник-министър на външните работи.
От 1996 до 1997 година е министър на външните работи.
От 2001 до 2005 година е народен представител в 39-то Народно събрание от "Коалиция за България". В това НС е била в:
Парламентарна група на "Коалиция за България": член (05 юли 2001)
Парламентарна група на "Коалиция за България": секретар на ПГ (05 юли 2001 - 18 май 2005)
Комисия по европейска интеграция: член (20 юли 2001 - 18 май 2005)
Комисия по външна политика, отбрана и сигурност: заместник-председател (20 юли 2001 - 18 май 2005)
Делегация в Съвместния парламентарен комитет България - Европейски съюз: заместник-председател (03 август 2001 - 18
май 2005).
От 2005 година Ирина Бокова е извънреден и пълномощен посланик на Република България във Франция и постоянен
представител на Република България към ЮНЕСКО.
На 22 септември 2009 година българският посланик във Франция Ирина Бокова беше избрана за генерален директор на
ЮНЕСКО. Бокова получи 31 гласа в 58-членния Изпълнителен съвет на организацията при петия, последен тур на
гласуването. Другият кандидат, египетският министър на културата Фарук Хосни, смятан доскоро за големия фаворит в
борбата, събра 27 гласа. 57-годишната Бокова става първата жена, избрана начело на Организацията на ООН по въпросите
на образованието, науката и културата в 62-годишната й история.
technews.bg
√ ИТ и експортът държат икономиката ни в добра форма

Належащи са реформи в образованието и съдебната система
Икономиката на България ще продължи да се представя позитивно през 2016 г., въпреки че е засегната от различни
фактори, сочи прогноза на Световната банка, предствана от Тони Томпсън, мениджър на институцията за България, Чехия
и Словакия, по време на конференцията IDC Predictions 2016.
До началото на следващата година населението у нас ще е застаряло в сравнение с 1 януари 2016 година, заради
намалената раждаемост и миграцията на български граждани извън страната. Въпреки това икономиката на страната ще
продължи да се представя позитивно, заяви Тони Томпсън.
"България е засегната от различни фактори като тежката криза в Гърция, бежанската вълна и проблемите в Украйна. Те
обаче не са се отразили негативно на икономиката в страната", каза Тони Томпсън. Според него, това се дължи основно на
ИТ услугите и експорта, които успяват да компенсират проблемите в традиционната част от икономиката.
Именно в ИТ са надеждите ръстът в производителността в страната да се увеличи от сегашните 3% на 5%, което ще позволи
да се представяме на нивото на средноразвиващите се страни от Европейския съюз. Световната банка отбелязва в своите
доклади, че за достигането на 5-процентен ръст на производителността е необходимо делът на "новата икономика" да се
увеличи за сметка на традиционната.
Препоръките на организацията са до следващата година страната ни да реализира образователна реформа, която да
създава хора с конкурентни умения на пазара на труда. Световната банка обръща внимание и на нуждата от прогрес в
съдебната реформа, тъй като съдебната система се ползва с ниско доверие от гражданите и бизнеса.
Капитал
√ Българският износ за пръв път надмина 45 млрд. лв.
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Експортът към Китай расте с около 3%, колкото е изоставането към Турция.
Износът на български стоки през 2015 г. отново расте, след като година по-рано имаше спад. Предварителните данни на
НСИ показват, че годишното увеличение е 5.2% и за пръв път в историята надхвърля 45 млрд. лв. От числата обаче се
вижда, че добрите новини са изцяло по линия на продажбите към държавите - членки в Европейския съюз. Към
останалите страни също е регистрирано леко покачване на стойността, но като обеми би трябвало да има намаление.
Данни за обемите НСИ не предоставя, но изводът може да бъде направен на база курса долар/евро. През миналата
година американската валута поскъпна с около 10%, докато ръстът на износа към трети страни е едва 0.6%. В определени
периоди от годината двете валути почти постигнаха паритет.
Отчетливото разделение между европейските и другите пазари не е изненада предвид огромната разлика в
икономическото развитие на основните пазари в двете зони. Държавите от ЕС бяха облагодетелствани от
икономическото възстановяване, ръста на работните места, слабото евро и поевтиняването на петрола и другите
суровини. За голяма част от българските пазари извън ЕС тези фактори са силно негативни. Бюджетите на част от
основните купувачи на българските стоки пострадаха заради поевтиняването на нефта, а икономическото забавяне в
Китай ограничи импортния потенциал на азиатската държава.
Силно представяне в ЕС
Сривът в цените на петрола сорт "Брент" (с близо 45% през 2015 г.), а оттам и на моторните горива остави повече
разполагаем ресурс у европейските търговци и производители. Допълнителни финансови средства дойдоха и по-линия
на слабото евро, което прави износа извън еврозоната по-евтин и по-конкурентен. Към това се добавя и ръстът на
икономиката и работните места. Българските износители логично се възползваха от благоприятното съчетание на всички
тези фактори и започнаха да изнасят повече за Европейския съюз.
Добрите новини се виждат и от разбивката по държави партньори, въпреки че последните актуални данни на НСИ са към
ноември. Извадката на десетте най-големи пазара за българска продукция показва, че единствено при Белгия има
понижение. То се дължи основно на поевтиняването на суровините през 2015 г. По данни на Bloomberg индустриалните
материали, търгувани по световните борси, са се сринали с до 35% през изминалата година. Износът ни към Белгия е
основно под формата на благородни и цветни метали. Тук ключова роля играе медодобивното предприятие "Аурубис
България", което изнася медни аноди до завода на компанията майка в Олен, Белгия. Впоследствие суровината се
преработва и се изпраща в посока Азия, най-вече Китай - тоест износът към Белгия може да се ползва и като барометър
за търсенето в най-голямата азиатска икономика.
Кралството заедно с Германия, Италия, Румъния, Гърция и Франция формират 69.3% от износа към ЕС. Без Белгия към
всички останали статистиката отчита увеличение. Най-сериозно е в посока Германия – 9.2%. Общата стойност на експорта
в посока Германия е оценена на 5.3 млрд. лв. за единадесетте месеца (разбивка и за декември ще има следващия
месец). Ръст от над 7% има при Румъния и Италия. Нарастване има дори в посока Гърция.
Извън ЕС
Ниските цени на горива, метали и храни на международните пазари, както и на икономическите проблеми на някои от
основните ни търговски партньори извън ЕС, като например Китай и Русия, логично удариха износа на България. Трудни
времена имаше и за Турция, която през последните месеци страда от отлив на туристи заради руснаците.
По линия на петрола България има проблеми и с търговията с Обединените арабски емирства, които загубиха голяма
част от приходите си в бюджета и съответно свиха разходите си. Статистиката отчита огромен спад на българския износ в
посока Сингапур – близо 40% на годишна база. Дестинацията се използва основно при продажба на нефт и
нефтопродукти за данъчни цели.
Към Китай статистиката отчита покачване с малко над 3%, което обаче е едно от най-слабите резултати през последните
три години. През 2015 г. Китай отчете растеж под 7% - невиждано ниско ниво от началото на 2009 г. Заради бързите
темпове на развитие през последните две години азиатската държава се превърна във втория най-голям пазар за
български стоки извън Европейския съюз след Турция. Статистиката показва, че през 2015 г. стойността на експорта е над
1 млрд. лв., които е най-високото ниво досега. Не е ясно обаче дали обемите не са по-малко, тъй като търговията с Китай
е в долари.
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Какво изнасяме
Като говорим за износа към ЕС, добрата новина е, че нараства делът на продуктите с по-висока добавена стойност към
икономиката. Данните показват, че продажбата на машини и оборудване се е увеличила с 12.5% на годишна база и вече
надхвърля 6.3 млрд. лв. При останалите готови продукти на преработващата промишленост има нарастване с над 6% до
рекордните 11.5 млрд. лв.
По подобен начин стоят нещата и при държавите извън ЕС. При първата група статистиката отчита 20% ръст, а при втората
– 11%. Преориентирането е видимо. Експортът на суровини пада с близо 10%, което е основният продукт, който България
изнасяше досега за Китай например. С над 20% потъват горивата и маслата.
Факти
√ 47 организации ще вземат участие в петото издание на HR Industry
На 11 февруари 2016 г., в 10:00 ч., в х-л "Хилтън", София, ще бъде открито петото издание на престижното и единствено
по рода си специализирано изложение, посветено на HR бранша в България – HR Industry 2016.
HR Industry е изложението, което всяка година представя световните иновации в HR сферата, пречупени през призмата на
българската практика. То е предназначено за онези, които участват в управлението на човешките ресурси и създават
корпоративните бизнес стратегии, за практикуващите HR-и от водещите организации и за всички, които искат да бъдат
отлично и навременно информирани за най-значимите новости и тенденции в бранша. Това събитие винаги търси и
намира отговор на нуждите на бизнеса от знания, умения и качествени услуги. Тъй като изложението няма аналог в
България, за пет години то се превърна във фокусна точка за всички важни новости, услуги и продукти, които вълнуват
гилдията на специалистите по човешки ресурси.
В инициативата ще се включат 47 фирми и организации, които за пореден път ще имат възможността да представят
водещите тенденции за тази година в сферата на HR проблематиката. Изложители са утвърдени и с доказан имидж
фирми и организации, занимаващи се с подбор на персонал, одит, обучения, тренинги и тимбилдинги, HR outsourcing,
животозастраховане и здравно осигуряване, временна заетост и други.
Ценна за посетителите и изложителите е и богата семинарна програма. 16 компании ще представят по интригуващ начин
иновативните и значими теми, които са на дневен ред в сферата на HR - ползите от геймификацията, съвременни
практики при подбора на кадри в сферата на обученията, концепцията за коучинга, важността на гъвкавите социални
придобивки и много други. JobTiger ще представи по време на семинарната част много актуалната и вероятно централна
за 2016 година HR тема "Ефективни методи за Employer Branding. Как трябва и не трябва да го правим!" Идеята за активен
employer branding е в момента изключително често разглеждана и обсъждана от редица утвърдени компании, които
целенасочено се стремят да изпъкнат като добри и желани работодатели.
Посетителите на HR Industry 2016 ще могат също така да се запознаят с най-търсените услуги и иновации в управлението
на човешките ресурси, ще имат възможността да обменят ценни идеи и опит с водещите HR специалисти и мениджъри
на най-големите български и международни компании и ще могат да установят ползотворни работни контакти, които са
добра основа за бъдещи бизнес сътрудничества.
Всеки посетител ще получи и безплатно издание от специализирания каталог на събитието, който се явява ценен
справочник за възможностите, предоставяни от гилдията на HR компаниите.
Входът за посетители е свободен.
Фокус радио
√ Екипът на МТСП запозна представителите на организациите за хора с увреждания с предложението за въвеждане на
експертиза на работоспособността
София. Заместник-министрите на труда и социалната политика Лазар Лазаров и Гълъб Донев представиха на членовете на
Националния съвет за интеграция на хората с увреждания предложението на МТСП за въвеждане на експертиза на
работоспособността за хората с увреждания в трудоспособна възраст. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на
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труда и социалната политика (МТСП). В заседанието участва и заместник-министърът на здравеопазването д-р Ваньо
Шарков. "Целта на нашите предложения е не да отнемаме права, а да дадем възможност на хората с увреждания да бъдат
по-пълноценни", увери заместник-министър Донев. Той подчерта, че МТСП е отворено за диалог с неправителствените
организации за и на хора с увреждания и очаква всички заинтересовани страни да се включат в обсъждането на
предложенията. "Промяната във всеки нормативен акт ще бъде обсъждана с вас и в различните съвети за социален
диалог", увери членовете на Съвета заместник-министър Донев.
Заместник-министър Лазаров на свой ред подчерта: "Преди да формираме финално решение, ние ще вземем предвид
гледните точки на всички заинтересовани страни".
"Промените в медицинската експертиза целят облекчаване на процедурата по издаването ѝ, а с въвеждането на
класификацията на Световната здравна организация критериите ще станат по-обективни", съобщи заместник-министър
Шарков. Той допълни, че новите правила за медицинската експертиза няма да обхванат хората с вече издадени ТЕЛК-ове.
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