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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Банкеръ
√ АИКБ и Технически университет - София сключиха "Рамково споразумение за сътрудничество"
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Технически университет - София (ТУ - София) сключиха
"Рамково споразумение за сътрудничество". В обхвата на споразумението влизат идеи за комуникация и взаимодействие
между бизнеса и най-голямото висше училище с техническа насоченост в България.
Целта на споразумението е да бъде постигнато осигуряване на по-добра връзка между учебния процес в ТУ - София и
нуждите на реалния бизнес, както и професионалната реализация на завършващите учебното заведение в
производствени български фирми.
Сред ангажиментите на двете страни са обмен на информация за дейности и за по-важни научни, учебни, бизнес и други
събития, провеждани или промотирани от страна на АИКБ и ТУ- София, както и участие на представители на АИКБ и на
нейни членове в презентации пред студенти, в лекции, семинари, конференции, срещи или в други прояви,
организирани от ТУ-София.
Преподаватели и други представители на ТУ-София ще участват в срещи, лекции, експертизи, консултации, статистически
и други проучвания и събития, организирани от АИКБ, на които да дадат своето компетентно мнение. Преподавателите
ще съдействат за обучение на специалисти и служители от фирми-членове на асоциацията.
Бизнесът от своя страна се наема да провежда студентски стажове от фирми-членове на АИКБ.
В спогодбата е предвидено и съвместно сътрудничество при разработване на национални и международни проекти, при
партньорство между двете организации по програмите ОП "Развитие на човешките ресурси", ОП "Наука и образование за
интелигентен растеж", програма Хоризонт 2020, програма EASME, програма ERASMUS + и други програми, финансирани
от национални и европейски/международни фондове.
Споразумението бе подписано на съвместно събитие в залата на Академичния съвет в ТУ, от председателя на
Управителния съвет на АИКБ г-н Васил Велев и ректора на ТУ- София проф. дтн инж. Георги Михов.
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√ Бизнесът ще си сътрудничи с Техническия университет в София
АИКБ и ТУ-София подписаха Рамково споразумение за сътрудничество.
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Технически университет - София (ТУ - София) сключиха
"Рамково споразумение за сътрудничество", съобщиха от бизнес организацията. То бе подписано от председателя на
Управителния съвет на АИКБ Васил Велев и ректора на ТУ- София проф. дтн инж. Георги Михов.
Споразумението има широк обхват и основно визира:
- обмен на информация за дейности и за по-важни научни, учебни, бизнес и други събития, провеждани или
промотирани от страна на АИКБ и ТУ- София;
- участие на представители на АИКБ и нейни членове в презентации пред студенти, в лекции, семинари, конференции,
срещи или в други прояви, организирани от ТУ-София;
- участие на преподаватели и други представители на ТУ-София в срещи, лекции, експертизи, консултации, статистически
и други проучвания и събития, организирани от АИКБ;
- информиране на студентите от ТУ-София за провеждани студентски стажове от фирми-членове на АИКБ;
- съдействие от страна на ТУ-София и АИКБ за провеждане на обучения в ТУ на специалисти и служители от фирмичленове на АИКБ;
- сътрудничество при разработване на национални и международни проекти, при партньорство между двете
организации по програмите ОП "Развитие на човешките ресурси", ОП "Наука и образование за интелигентен растеж",
програмите Хоризонт 2020, EASME, ERASMUS + и др., финансирани от национални и европейски/международни фондове.
Споразумението позволява и други, неупоменати изрично, форми на сътрудничество между АИКБ и ТУ - София. Всяка
година през месец декември председателят на УС на АИКБ и ректорът на ТУ-София ще провеждат срещи, на които ще се
прави преглед на изпълнението на Рамковото споразумение.
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Крайната цел на сътрудничеството е осигуряване на по-добра връзка между учебния процес в ТУ - София и нуждите на
реалния бизнес, както и професионална реализация на завършващите учебното заведение в производствени български
фирми.
Tвоят Бизнес
√ Рамково споразумение в полза на сътрудничеството между образованието и бизнеса
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Технически университет - София (ТУ - София) сключиха
"Рамково споразумение за сътрудничество". То бе подписано от председателя на Управителния съвет на АИКБ Васил
Велев и ректора на ТУ- София проф. дтн инж. Георги Михов. Споразумението има широк обхват и основно визира:
•
Обмен на информация за дейности и за по-важни научни, учебни, бизнес и други събития, провеждани или
промотирани от страна на АИКБ и ТУ- София;
•
Участие на представители на АИКБ и на нейни членове в презентации пред студенти, в лекции, семинари,
конференции, срещи или в други прояви, организирани от ТУ-София;
•
Участие на преподаватели и други представители на ТУ-София в срещи, лекции, експертизи, консултации,
статистически и други проучвания и събития, организирани от АИКБ;
•
Информиране на студентите от ТУ-София за провеждани студентски стажове от фирми-членове на АИКБ;
•
Съдействие от страна на ТУ-София и на АИКБ за провеждане на обучения в ТУ на специалисти и служители от
фирми-членове на АИКБ;
•
Сътрудничество при разработване на национални и международни проекти, при партньорство между двете
организации по програмите ОП "Развитие на човешките ресурси", ОП "Наука и образование за интелигентен растеж",
програма Хоризонт 2020, програма EASME, програма ERASMUS + и други програми, финансирани от национални и
европейски/международни фондове.
Споразумението позволява и други, неупоменати изрично, форми на сътрудничество между АИКБ и ТУ - София. Всяка
година през месец декември председателят на УС на АИКБ и ректорът на ТУ-София ще провеждат срещи, на които ще се
прави преглед на изпълнението на Рамковото споразумение.
Рамковото споразумение се оценява особено полезно и за двете страни. Крайната цел, която ще бъде постигната е
осигуряване на по-добра връзка между учебния процес в ТУ - София и нуждите на реалния бизнес, както и
професионалната реализация на завършващите учебното заведение в производствени български фирми.
Industry Info
√ ТУ-София сключи споразумение за сътрудничество с АИКБ
Техническият университет в София (ТУ София) сключи рамково споразумение за сътрудничество с Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ). То бе подписано от председателя на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев
и ректора ТУ София проф. дтн инж. Георги Михов.
Споразумението предвижда обмен на информация за дейности и за по-важни научни, учебни, бизнес и други събития,
провеждани от двете страни; участие на представители на АИКБ и на нейни членове в презентации пред студенти, в
лекции, семинари, конференции, срещи или в други прояв на ТУ-София; участие на преподаватели и други представители
на ТУ София в срещи, лекции, експертизи, консултации, статистически и други проучвания и събития, организирани от
АИКБ; информиране на студентите от ТУ София за провеждани студентски стажове от фирми членки на АИКБ;
провеждане на обучения в ТУ на специалисти и служители от членове на АИКБ; сътрудничество при разработване на
национални и международни проекти и програми.
Целта на споразумението е да бъде осигурена по-добра връзка между учебния процес в ТУ София и нуждите на бизнеса,
както и професионална реализация на завършващите учебното заведение в български производствени фирми.
Източник: ТУ София Област: Бизнес.
bgnovinki.com
√ Рамково споразумение в полза на сътрудничеството между образованието и бизнеса
На 23 юни 2016 г., Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Технически университет – София (ТУ –
София) сключиха „Рамково споразумение за сътрудничество“. То бе подписано от председателя на Управителния съвет
на АИКБ г-н Васил Велев и ректора на ТУ- София проф. дтн инж. Георги Михов. Споразумението има широк обхват и
основно визира:
- Обмен на информация за дейности и за по-важни научни, учебни, бизнес и други събития, провеждани или
промотирани от страна на АИКБ и ТУ- София;
- Участие на представители на АИКБ и на нейни членове в презентации пред студенти, в лекции, семинари, конференции,
срещи или в други прояви, организирани от ТУ-София;
- Участие на преподаватели и други представители на ТУ-София в срещи, лекции, експертизи,консултации, статистически
и други проучвания и събития, организирани от АИКБ;
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- Информиране на студентите от ТУ-София за провеждани студентски стажове от фирми-членове на АИКБ;
- Съдействие от страна на ТУ-София и на АИКБ за провеждане на обучения в ТУ на специалисти и служители от фирмичленове на АИКБ;
- Сътрудничество при разработване на национални и международни проекти, при партньорство между двете
организации по програмите ОП “Развитие на човешките ресурси“, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“,
програма Хоризонт 2020, програма EASME, програма ERASMUS + и други програми, финансирани от национални и
европейски/международни фондове.
Споразумението позволява и други, неупоменати изрично, форми на сътрудничество между АИКБ и ТУ – София. Всяка
година през месец декемврипредседателят на УС на АИКБ и ректорът на ТУ-София ще провеждат срещи, на които ще се
прави преглед на изпълнението на Рамковото споразумение.
Рамковото споразумение се оценява особено полезно и за двете страни. Крайната цел, която ще бъде постигната е
осигуряване на по-добра връзка между учебния процес в ТУ – София и нуждите на реалния бизнес, както и
професионалната реализация на завършващите учебното заведение в производствени български фирми.
3е news
√ Депутатите питат ЕК за малките ВЕИ по селската програма
Депутатите от енергийната комисия към Народното събрание след почти двучасова разгорещена дискусия решиха да
питат Европейската комисия за казуса с малките ВЕИ по селската програма (ПРСР). В частност въпросът, който следва да
се изясни е дали ще има финансова санкция и в какъв размер от ЕК, ако отново се преразгледат цените на малките ВЕИ,
изградени със средства по селската програма. Касае се за признаване на направените инвестиционни разходи от малките
произвотители на зелен ток до влизането в сила на промените в енергийния закон от лятото на миналата година.
В началото на април стана ясно, че Европейската комисия ще наложи финансови корекции по инвестиционни мерки от
Програмата за близо 26 млн. евро. В рамките на дискусията обаче представителят на земеделското ведомство Грудев
заяви, че наложената санкция от ЕК е в размер на 28 млн.евро и след корекцията на цените за малките ВЕИ била
намалена на 4,7 млн.евро.
Той допусна, че ако отново има корекция на цените, ЕК отново може пак да поиска по-висока санкция, каква обаче не
можа да уточни. Може да е и по-малка, каза той.
Припомняме, че става въпрос за параграф 18 ( §18 от ЗЕ), който разделя производителите на електроенергия от ВЕИ на
групи и дава възможност за ограничаване на изкупните цени от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Този текст
визира и 274-те малки, български фирми, които освен, че са получавали електроенергия по преференциални цени, са
били подпомогнати и от "Програма за развитие на селските райони" 2007-2013 г.
Собствениците протестират вече цял месец, като се оплакват, че са пред фалит. В частност става въпрос за
административна грешка, допусната от Държавен фонд Земеделие, служителите на който обаче отказват да понесат
отговорност.
По-рано бившият депутат от БДЦ Светлин Танчев изтегли законопроекта си, внесен през месец май, с който предлага
изменение и допълнение на Закона за ВЕИ, като се мотивира с търсене на най-правилното решение. В него се
предлагаше КЕВР да отрази признатите инвестиционни разходи на база, на които са формирани преференциалните цени
за 2009 г. и 2010 г., с оглед компенсиране на по-високите инвестиционни разходи на енергийните обекти, по отношение
на които заявления за подпомагане са подадени преди влизане в сила на закона за възобновяемите енергийни
източници. Предлагаше се и изчисление на процента на подпомагане, тоест само за тази част, в която притежателите на
малките централи са инвестирали собствени средства.
"Така, както е предложен законопроектът е неприложим от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР)", заяви
пред депутатите от енергийната комисия председателят на регулатора Иван Иванов. "Този подход ще създаде
неравнопоставеност сред групите производители. Другите групи производители също ще искат индивидуално
признаване на разходите", обясни Иван Иванов.
Той допълни, че ако за тези производители бяха останали при старите ценови нива за ВЕИ, некомпенсираните разходи за
НЕК биха се увеличили с 12 млн.лв., а добавката "задължение към обществото" би скочила с 35 стотинки. Председателят
на КЕВР коментира също така, че физически няма как тази поправка в Закона за енергетиката да бъде готова преди 1
юли, когато трябва да бъде готово и влезе в сила новото ценово решение. Иванов припомни, че в Закона за енергетиката
има ограничения, даващи право за промяна на цените и на три месеца.
"Ние имаме ангажимент към 300 живи човека, които не са направили никакво нарушение. После, по средата на играта
променяме правилата", коментира депутатът от БСП Таско Ерменков, като допълни, че когато са изграждани тези малки
ВЕИ не е имало изискване за деклариране за съфинансиране по европейски програми. Той призова за връщане на
икономиката в закона.
"Не приемам твърденията на колегите от ляво", заяви от своя страна депутатът от Атака Магдалена Ташева, като
допълни, че ВЕИ са в основата на повишението на цените на електроенергията за бита.
Против промяна в параграф 18 на енергийния закон се обявиха категорично и работодателските организации. Не може
да товарим бюджета с 12 млн.лв., категоричен бе председателят на БФИЕК Константин Стаменов. От АИКБ се възмутиха
от това, че добавка "задължение към обществото" може да поскъпне с 35 стотинки.
Първо да се изясни какво ще каже ЕК при поправка на Закона за енергетиката, която да признае направените
инвестиционни разходи от производителите и каква ще е санкцията, предложи от своя страна депутатът от Патриотичен
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фронт Валери Симеонов. Той припомни, че в зависимост от това какво ще каже ЕК ще стане ясно и дали ще има промени
в енергийния закон, а становище на ЕК е основание КЕВР да преразгледа цените.
На мястото на изтегления проектозакон от Танчев, бе предложен текст на депутата от левицата Таско Ерменков, който
предлага"извеждане на инвестиционните разходи до влизане в сила на праграф 18 от Закона за енергетиката". Това
според него не нарушава самият параграф и закона.
"Не виждам защо ДФЗ да не си понесе отговорността", коментира Желю Бойчев от левицата.
Представителят на Държаве фонд Земеделие, Грудев съобщи по-рано, че финансираните бенефециенти по ПРСС са 327,
както и че 76% от тях са с изпълнен мониторинг.
Всичко, което се случва е заради лошо управление на ПРСС, коментираха представителите на малките ВЕИ, които
присстваха на засданието на комисията по енергетика. Проблемът е прехвърлен през нас, към комисията по енергетика ,
заради лошо административно управление, заявиха те.
Според данни на КЕВР от 2015 г. общата инсталирана мощност на ВЕИ-та, изградени по селската програма е 23,47 МWp,
което представлява 0,08% от общото количество произведена електроенергия за страната, а делът ни спрямо общото
количество произведена енергия от ВЕИ е 0,87%.

Важни обществено-икономически и политически теми
Канал 3
√ Борисов: оставката на Камерън е шок, да не говорим за тази на Кунева
Подписаният колективен трудов договор означавал, че Борисов и Горанов тепърва влизат в преговори.
Да не говорим за оставката на Меглена Кунева, защото и без това оставката на Камерън е голям шок, призова премиерът
Бойко Борисов в отговор на Георги Кадиев по време на парламентарния контрол, който попита как зад гърба му
просветната министърка обещала вдигане на учителските заплати, а никой във финансовото министерство не знаел.
Гарантирам Ви, че оставката на Кунева няма да предизвика шок в ЕС, успокои го депутатът.
И изчете колективния трудов договор, подписан от синдикати и работодателката Меглена Кунева в Арена Армеец, като
попита премиера какво означават записаните числа за 10% увеличение от 1 януари и до 20% на лекторските за
преподавателите. Кадиев отсече, че онова, което се е случило в спортната зала, не е било нищо повече от фолкоконцерт,
като припомни как преди време сравни назначението на просветната министърка с певицата Гери-Никол, което било за
предпочитане, ако просто ще си слагаме хубава жена начело на министерство.
"Да не драматизираме и да си говорим само за оставки, защото оставката на Камерън е голям шок за Европа", отвърна
премиерът и показа, че изгонването на вицето му от Реформаторския блок не е на дневен ред заради факта, че ГЕРБ не
управлява самостоятелно.
"Не мисля да коментирам, ние имаме коалиционно правителство. Няма искане за оставки от мнозинството към нито
един от министрите", заяви Борисов, което ще рече, че и смяната на Николай Ненчев не е на дневен ред.
Във връзка с подписания колективен трудов договор с учителите, Борисов разтълкува, че това означавало, че тепърва
заедно с финансовия министър включат в преговорите за средствата.
"Разбира се, с огромно уважение към българските учители, такова решение на Министерския съвет няма и то не е
гласувано. Такова обсъждане просто не е имало, защото е рано. Бюджета го правим октомври-ноември и последната
дума имате вие, депутатите, тогава се правят приоритетите", обясни Борисов.
Той се съгласи, че учителите получават за труда си, но подчерта, че винаги е било така, дори по времето на неговата
майка, която била начален учител.
"Майка ми помня, цял ден им се надува главата, децата палави... Ще направим опит с финансовия министър, заслужават
повече", обеща все пак премиерът.
Иначе той изтъкна, че когато има - държавата дава, и припомни, че отпуснал 200 млн. на пенсионерите за Коледа и
Великден.
Нова телевизия
√ Великобритания гласува да излезе от ЕС. Какво следва?
Британците гласуваха да излязат от ЕС. Безпокойството им от имиграцията и все по-големите, според някои, правомощия
на 28-членния блок надделя над привлекателността на това да си част от единен пазар от над 500 милиона души и
европейския проект, възникнал върху пепелищата на Втората световна война. Това пишат Даника Кирка и Франк
Джорданс от Асошиейтед прес, предаде БТА.
Ето какво следва оттук нататък:
ЗА ИКОНОМИКАТА: Британската лира отчете днес един от най-големите спадове в курса си за един ден - за шест часа
стойността к се понижи рязко с над 10% поради безпокойството, че раздялата с ЕС ще навреди на икономиката на
Обединеното кралство и ще подкопае позициите на Лондон като глобален финансов център. Институции като
Международния валутен фонд, Управлението за федерален резерв на САЩ и британската централна банка
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предупредиха, че Brexit ще разтърси световната икономика, която се възстановява бавно от глобалната криза, започнала
през 2008 г. Сега икономистите ще чакат да видят дали прогнозите им ще се сбъднат.
РЕАКЦИЯТА НА СЪСЕДИТЕ: Европейските лидери ще приемат Brexit като опасен прецедент и потенциално фатален удар
за европейския проект. Някои са изправени пред все по-силния евроскептицизъм на своите граждани и може да сметнат
за необходимо да положат сериозни усилия във вътрешен план, за да ги убедят, че блокът има бъдеще. Това може да
доведе до реформи в начина, по който функционира ЕС. Бъдещите преговори е възможно да бъдат помрачени от
чувството за предателство, както и от виждането, че примерът с Обединеното кралство трябва да послужи за назидание
на други, които също биха искали да напуснат. Последиците може да се отразят и на крехкия европейски растеж.
Германският министър на финансите Волфганг Шойбле наскоро каза, че "ще бъде чудо, ако излизането на
Великобритания не доведе до икономически загуби". От друга страна Brexit може да тласне ЕС към действие. Откакто се
присъединява към клуба през 1973 г., Великобритания оставяше своя отпечатък върху блока, основно като спираше
натиска към все по-тесен политически съюз, проект, който сега може да бъде възроден с ентусиазъм.
МОЖЕ ЛИ ПАРЛАМЕНТЪТ ДА РЕШИ ДА ИГНОРИРА РЕШЕНИЕТО? Британският референдум не задейства автоматично
излизането от ЕС и затова някои коментатори допуснаха, че депутатите може просто да решат да пренебрегнат или да
забавят процеса. Но наистина ли могат да го направят? "От гледна точка на правната теория това е възможно. Но на
практика е абсолютно невъзможно", каза Алън Ренуик, заместник-ръководител на катедрата по конституционно право в
Юнивърсити колидж Лондон.
ПЪТЯТ, КОЙТО ПРЕДСТОИ, МОЖЕ ДА НЕ Е ПРОСТ И ЯСЕН Резултатът ще предизвика нова поредица от преговори с цел
Великобритания и ЕС да намерят начин да разделят икономиките си, които са тясно свързани, откакто Обединеното
кралство стана член на 1 януари 1973 г. Така както е формулиран член 50 от Договора за Европейския съюз, преговорите
вероятно ще продължат поне две години, но е възможно да траят и по-дълго, стига всички останали 27 държави членки
да са съгласни. Но часовникът ще започне да отброява оставащото време на Великобритания в ЕС, едва когато
Обединеното кралство уведоми ЕС, че иска раздяла - а някои от лагера за излизане заявиха, че това няма да стане преди
2018 г. Въпреки това ЕС може и да не се съгласи с варианта за отложено излизане. "Преговорите на Обединеното
кралство с ЕС ще са трудни, тъй като европейските лидери няма да искат да създават прецедент за лесно излизане, който
да бъде използван от други страни, желаещи да преразгледат статута си, като например Дания", заяви Хауърд Арчър от
компанията за изследвания Ай Ейч ЕС. Каквото и да стане, ЕС ще се сблъска с проблеми. Наред с икономическите беди,
проблемите с Гърция и неспособността да бъде постигнато единомислие как да бъде овладяна извънредната ситуация с
бежанците Brexit ще задълбочи екзистенциалната криза на Европа.
Българско национално радио
√ Излизането на Великобритания от ЕС ще удари сериозно икономиката на Германия
Гласуването във Великобритания за напускане на Европейски съюз ще удари сериозно и незабавно икономиката на
Германия, заяви в петък Федерацията на германските индустриалци (BDI), която представлява много от най-големите
корпорации в страната, призовавайки в същото време за по-дълбока интеграция на останалите страни от единния блок.
През следващите месеци очакваме значителен спад на бизнеса ни с Великобритания, тъй като вероятно ще пострадат
двустранните отношения, подчерта главният изпълнителен директор на BDI - Маркус Кербер.
Според индустриалната федерация на Германия, британските клонове на немските фирми са наели почти 400 000 души,
като тези служители ще бъдат изправени пред несигурни времена, допълни той.
Секторите, които вероятно ще бъдат най-силно засегнати от Brexit са автомобилната промишленост, енергетиката,
телекомуникациите, електрониката и металургията, както и търговците на дребно и доставчиците на финансови услуги,
предупреди BDI.
Немската индустриална федерацията призова за по-тесни връзки между останалите страни на ЕС. Чрез задълбочаване на
единния европейски пазар - главно по отношение на цифровите услуги, капиталовия пазар или посредством енергийния
съюз - предимствата на европейската идея ще станат все по-осезаеми, каза г-н Кербер. Сега отделните правителства
трябва да работят заедно, за да направят ЕС "по-убедителен" за неговите граждани, посочи той.
В същото време и Германската асоциация на химическата промишленост (VCI), заяви, че резултатът от британския
референдум е лош сигнал за европейската икономика в момент, когато тя започва да се възстановява слабо.
Последствията от избора на британците ще бъдат по-малък икономически растеж в страните от ЕС и по-слаб експортен
бизнес, като всички ние се нуждаем от политически единна и икономически силна Европа, допълни немската химическа
асоциация.
Германската застрахователна асоциация пък призова за реформи, които да донесат на Европа икономически
просперитет и политическа стабилност. Конкурентоспособността на ЕС следва да бъде засилена чрез реформиране на
европейските институции и слагане на край на прекомерните регулаторни усърдия, заяви президент на асоциацията
Александър Ердланд.
Нова Варна
√ Росен Плевнелиев: това е един лош ден за Европа
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Президентът Росен Плевнелиев приема със съжаление избора на британските гласоподаватели Обединеното кралство
да напусне Европейския съюз.
"Това е един лош ден за Европа, лош ден за европейската демокрация, лош ден за европейската икономика, лош ден за
Европейския съюз. Ясен знак за ненаучен урок от историята. Една велика сила, символ на свободна търговия, една
държава, символ на либерална демокрация, реши да се изолира обратно в националните си граници, на собствения си
остров. Дълбоко съжалявам за този резултат. Дълбоко съм притеснен, че днес националисти и популисти тържествуват
по улиците на Европа. Но съм сигурен, че Обединена Европа, със или без Великобритания, трябва да гледа напред.
Както всички убедени европейци, до последно се надявах, че няма да се стигне дотук. Трябва да приемем с уважение и
разбиране решението на британския народ. Уверен съм, че въпреки неблагоприятния изход от този референдум,
Европейският проект има добро бъдеще и сега е времето да покажем, че този съюз е много повече от която и да е
държава членка. Сега е времето европейските политици да се обърнат към началото, към основанията, към принципите,
които създадоха ЕС, а именно да гарантираме мира в Европа.
Сега е времето ЕС да направи своите изводи, да си вземем поука от грешките. Сега трябва да се концентрираме около
това, което е важно за бъдещето. Трябва да останем единни, да дадем нова доза доверие на Европейския съюз, да
стартираме нови интеграционни проекти.
Обръщам внимание на българските политици, че референдумите могат да бъдат изключително силно и полезно за
демокрацията средство, но само когато са подчинени на ясни правила. Не бива политиците да се заиграват конюнктурно
със страховете на хората. Ако допуснем все по-агресивният популизъм да зарази и пряката демокрация, последиците
могат да бъдат непредвидими. Доказателство за това е случващото се във Великобритания."
Труд
√ Корнелия Нинова: Настояваме правителството да защити националния интерес и 250 000 български граждани във
Великобритания
Отсега да започне анализ и да се набележат мерки за реакция на последиците за България, призова лидерът на БСП
Корнелия Нинова, цитирана от партийния пресцентър:
"Уважаваме решението на британските граждани. То е урок за Европейския съюз и за Европа да започне спешно да се
променя в посока да излезе от бюрокрацията, формализма и чиновническото отношение към проблемите и да премине
към решаване на реалните въпроси на европейските граждани за икономиката на Европа, за нейната сигурност, за
социалната сфера и да отчита националния интерес на всяка държава–членка. Предстои дълъг процес по реалното
оттегляне на Великобритания, но ние предлагаме и искаме от българското правителство следното:
В процеса на тези преговори категорично да защити интересите на онези 250 000 български граждани, които учат, живеят
и работят на територията на Великобритания. В тези преговори да защити националния интерес на България.
Отсега да започне анализ за отражението на това решение за оттегляне върху българската икономика, финанси и
бюджет. Макар да предстоят тези преговори във времето, виждаме, че още днес финансовите световни пазари
реагираха. Затова настояваме да се започне анализ как ще се отрази на бюджета на ЕС, как ще се отрази на
справедливото разпределение на европейските средства от тук нататък, как ще се отрази на бюджета и икономиката на
България, най-вече на малкия и среден бизнес. Как ще се отрази на износа на България и изобщо на стокообмена с ЕС,
тъй като това е най-големият ни търговски партньор.
На трето място, от сега правителството да набележи мерки за реакция на последиците за България. Ако анализът покаже,
че това тежко ще се отрази на българската икономика и на българския живот изобщо в страната ни, от сега да започнат
да се изготвят компенсаторни мерки за това, за да не пострада България и националният ни интерес, икономиката,
износът и социалният живот в България. Ние сме готови да се включим в този анализ и обсъждането на мерките. Това
трябва да е въпрос на обществен разговор в България и на обществено решение."
Банкеръ
√ Световните борси реагираха на Брексит
Британската лира девалвира с над 10% към 31-годишно дъно от 1,3229 долара, повличайки надолу и еврото до
тримесечно дъно от 1,0910 долара, след като стана ясно, че на вчерашния референдум британците са гласували за
излизане от Европейския съюз.
След изненадващото решение за Brexit последва паническа разпродажба на британски лири, което срина паунда с над
10% до 1,3229 щатски долара - най-ниско ниво от септември 1985 година. Така само в рамките на няколко часа
британската валута се обезцени с над 17 американски цента от върха за годината около 1,5000 долара, който беше
достигнат преди да излязат първите резултати от референдума. Последва известна стабилизация и отскок на паунда към
1,3750 долара, но мнозинството анализатори очакват британската лира да продължи да се обезценява през следващите
месеци към и дори под 1,3000 нивото. Според повечето от тях на този етап паундът може да опита известна
стабилизация около 1,3000-1,3500 областта, но в дългосрочен план да продължава да се обезценява към 1,2500-1,2000
диапазона.
Опасенията, че излизането на Великобритания от ЕС ще се отрази силно негативно не само на британската, но и на цялата
европейска икономика, в частност и на тази на еврозоната, доведе до солиден спад и на еврото, като то се обезцени с
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над 3% към 1,0910 долара, преди да отскочи към 1,1065 нивото. В същото време еврото поскъпна с близо 6% към
двегодишен връх от 0,8310 британски лири.
Основният печеливш от финансовата паника, последвала новината за Brexit, се оказа японската йена с оглед на нейния
статут на "валута-убежище". Британската лира загуби около 27 йени от стойността си, понижавайки се до 133,20 йени най-ниско ниво от декември 2012-а година, докато щатският долара падна за кратко с около 8 йени до 99,90 йени - найниско ниво от ноември 2013 година, преди обаче да отскочи към 102,87 йени с оглед на опасения за интервенция от
страна на Японската централна банка.
Решението на британците да гласуват за напускане на Европейския съюз предизвика паника и на световните фондови и
дългови пазари, както и на пазарите на суровини. Вълната от продажби на акции заля първо азиатските борси, като
японският фондов индекс Nikkei се срина със 7,92%, отразявайки рязкото поскъпване на местната валута.
Европейските пазари на акции отварят с драматичен спад от около и над 8 на сто, като в същото време инвеститорите
бягат към пазарите с фиксиран доход и по-специално към немските държавни облигации, предизвиквайки понижение на
доходността на 10-годишните дългови книжа на Германия до рекордно отрицателно дъно от -0,17%. Общият европейски
фондов индекс Stoxx Europe 600 се срива с 8,34% към 4-месечно дъно от 317,45 пункта, немският фондов индекс губи
8,39% от стойността си, френският индекс CAC40 пада с 8,44%, а британският FTSE100 - с над 7%.
Хаосът на световните борси засегна и пазарите на суровини, като фючърсите на петрола сорт "Брент" се понижават с
4,73% към 48,50 долара за барел, а на американския лек суров петрол - с 4,63% към 47,79 долара за барел.
В същото време златото поскъпна с над 8% към двегодишен връх около 1358 долара за тройунция (най-високо ниво от
март 2014-а година), ползвайки се със статута на "инвестиционно убежище". Това представлява най-солидното негово
поскъпване в рамките на деня от септември 2008 година насам, когато стартира последната световна финансова и
икономическа криза.
Списание Enterprise
√ Везиева: износът ще бъде основен двигател на растежа
Oчаква сe основен двигател на растежа отново да бъде износът, който през 2015 г. има най-висок принос в растежа на
БВП. "Към момента се наблюдават достатъчно индикатори, които показват нарастване и на вътрешното потребление, а
от там и увеличаване на приноса му в растежа". Toва каза заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева, която
откри "Балканска конференция на малките и средни предприятия - София 2016 г."
По думите й България поддържа макроикономическа и финансова стабилност, възстановява темповете на растеж от
годините преди кризата, а през 2016 г. очакванията са за повишаване на ръста на българската икономика.
Везиева изтъкна, че приоритети в работата на министерство на икономиката за тази година са подобряване достъпа до
финансиране, въвеждането на повече иновации във всички сектори и насърчаването на предприемачеството. По думите
й съвместно с бизнеса се изготвят регионални политики, за да няма дисбаланс между регионите в страната.
Зам.-министърът на икономиката посочи, че по отношение на достъпа до финансиране, България е третата държава в ЕС,
която осигурява гаранционен ресурс, за кредитиране на малки и средни предприятия /МСП/ по линия на Европейския
фонд за регионално развитие. "Това бе осъществено, чрез одобрената Оперативната програма "Инициатива за МСП", по
която България ще разполага с бюджет от 102 милиона евро до 2020 г., чрез който да стимулира на кредитирането за
МСП", каза Везиева.
По отношение на предприемачеството Везиева заяви, че България изпълнява множество инициативи за развитие на
предприемачеството като умение сред младите хора, жените, стартиращите предприятия и МСП като цяло. "Към
момента се разработва Стратегия за насърчаване на женското предприемачество, допълнително, чрез различни
програми и финансови инструменти се насърчава предприемчивостта и обучението по предприемачество на младите
хора и стартиращите предприятия, включително и чрез прилагането на нови бизнес модели", завърши тя.
Българска агенция за инвестиции
√ Стамен Янев: Балканите ще бъдат новите лидери в Европа
"Първата Балканска конференция показва ясно, че Балканите имат потенциал да бъдат лидери в Европа. За да постигнем
този резултат трябва да бъдем лидери в иновациите и да инвестираме в малките и средни предприятия."
Това каза Стамен Янев, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции, която бе съорганизатор на
състоялата се на 23 юни "Балканска конференция на малките и средните предприятия – София 2016". Целта на форума бе
да се създаде една обща индустриална зона на Балканите, където чрез коректно публично-частно партньорство да се
осигури благоприятна икономическа и социална среда. Това е първата подобна инициатива, която се провежда в
България.
На конференцията бяха поканени представители на малките и средните предприятия, неправителствени организации и
местни власти (общини) от всички балкански държави, които проведоха дискусии по темите: "Европейски фондове и
програми – партньорството между балканските малки и средни предприятия, местни власти, университети и
изследователски центрове; подготовка и управление на съвместни проекти"; "Европейско финансиране за малките и
средните предприятия в областта на сигурността и борбата с тероризма"; "Планът Юнкер и Европейският фонд за
стратегически инвестиции /ЕФСИ/"; "Финансовите институции в помощ на интернационализацията на малките и
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средните предприятия"; Туризмът – третият по важност и приходи икономически сектор в Европа; сътрудничеството
между малкия и средния бизнес и общини на Балканите в областта на туризма".
Официални гости на събитието бяха представители на Европейската комисия, Европейския парламент, чуждестранни
мисии в България, президенти на паневропейски, транснационални и национални бизнес организации. Домакин на едно
от най-значимите икономически събития на Балканите беше сдружение "Обединени бизнес клубове", начело с г-н
Веселин Халачев, председател на ОБК и член на борда на директорите на Европейски алианс на малкия бизнес в Брюксел
с ресор Европейски фондове и програми.
Участие във форума взе и зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева, която обяви, че очаква основен двигател на
растежа отново да бъде износът, който през 2015 г. има най-висок принос в растежа на брутния вътрешен продукт.
"Успяхме да възстановим темповете си на растеж. През предходната година отбелязваме ръст от 3 %. Вътрешното
потребление нараства, което ни дава право да се сравняваме с останалите държави и това ще ни даде възможност да
постигнем по-висок ръст. Европейските прогнози за българската икономика са прогресивни през пролетта, те ни
определят ръст 2%, а за следващата година - 2.4 %. България си поставя няколко основни приоритета: Фокусирани сме
както върху предприемачеството и във въвеждането на иновациите в малките и средни предприятия, така и към
подобряване на достъпа за финансиране.", заяви г-жа Везиева.
Следващата регионална конференция за малкия и средния бизнес ще бъде организиран през 2017 г. в друга балканска
страна.
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
√ София и Югозападния район са лидери по брой сключени договори в процедурите на ОП "Иновации и
конкурентоспособност" /ОПИК/ 2014-2020
"София и Югозападния район са категорични лидери по брой сключени договори в процедурите на ОП "Иновации и
конкурентоспособност" /ОПИК/ 2014-2020 по Приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации". Това съобщи
заместник-министърът на икономиката Любен Петров по време на информационен ден за представяне на процедура
"Енергийна ефективност за малките и средни предприятия" по ОПИК в София. "Регионът заема трето място по брой
договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за
растеж на МСП" на Оперативната програма", допълни заместник-министърът. Той подчерта, че интересът на бизнеса е
останал висок, въпреки ниския интензитет на помощта, която за Югозападния регион е между 45% и 35% в зависимост от
големината на предприятието. "Правете качествени проекти, които ще повишат конкурентоспособността на българската
икономиката и ще повишат жизнения стандарт на всички", призова заместник-министър Любен Петров.
Към настоящия момент, по трите крайни срока на процедурата "Подобряване на производствения капацитет в МСП" са
сключени общо 475 броя договори с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ 258 млн. лв. Всички
договори са в процес на изпълнение. Изпълняват се 61 проекта с посочено място на изпълнение София на обща стойност
56 969 187,50 лв., в това число безвъзмездната финансова помощ е 22 886 318.90 лв.
По процедурата е осигурен допълнителен ресурс в размер на 141 млн. лв. за още 274 проектни предложения от
резервните списъци. 24% от тези проектни предложения са с място на изпълнение София, като на всички бенефициенти е
изпратено предложение за сключване на договор. Общата стойност на проектите е 11 390 852,50 лв., което представлява
12% от общо заявената БФП.
Телевизия Блумбърг
√ Лесните пари от еврофондовете унищожиха предприемаческите усилия
Авторът Гавраил Гавраилов в Бизнес старт, 24.06.2016.
Един от проблемите пред развитието на селските региони в България е, че класическото предприемачество вече го няма.
То беше унищожено с лесните пари, които идват от еврофондовете. Освен това има много голяма пропаст между
големите и малките градове по отношение на образователния потенциал. Това коментира Гавраил Гавраилов, един от
тримата автори на книгата "Села и туризъм – посоки за пътешествия из България", в ефира на "Бизнес старт" с Йоанна
Николова по Bloomberg TV Bulgaria.
Това е втората от поредица книги за пътешественици. Информацията е събирана от човек на човек, като авторите
посещават интересни и малко познати места в нашата страна. "Обикновено хората не осъзнават какви ресурси имат,
защото за тях те са ежедневие", каза Гавраилов.
Според него трудностите за бизнеса идват по линия на прекалените регулации. Той обяви, че две трети от обема на
туризма идва от морските курорти. В 75% от територията, съставляваща селски общини, се формира 2-3% от обема на
туризма. По думите на Гавраилов основните пречки пред развитието на селския туризъм са лошата инфраструктура и
липсата на цялостна държавна политика.
Информационен портал за неправителствените организации
√ Работната сила се топи с 40% до 2050 г.
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Удължаване на трудовия живот на хората е сред приоритетите на министерството на труда, посочи министър Зорница
Русинова. Ведомството предлага стимули за работодателите, които задържат по-дълго на работа възрастните работници
или да наемат безработни в предпенсионна възраст. Подпомага се наставничеството от възрастни работници в
обучението на младите, както и различни форми на ротация на работното място.
Заради ниската раждаемост и емиграцията работната сила в България ще се свие с 40% до 2050 г. Това означава 1.3 млн.
души по-малко на пазара на труда, което пък ще доведе до забавяне на икономическия растеж с 0.7% годишно. В същото
време застаряващото население ще изисква много повече публични разходи за здравеопазване, пенсии и дългосрочна
грижа. Заради това прогнозите са държавният дълг да скочи от 18% на 51% от БВП.
Тревожните данни бяха изнесени на кръгла маса "Застаряване и растеж", организирана от Световната банка. "Тези
демографски тенденции са труднообратими, не може да очакваме по-голяма раждаемост от 1.5 деца от една жена",
посочи Емилия Войнова, експерт в социалното министерство. Затова оттам предупреждават, че демографските
предизвикателства изискват да се променят източниците на икономически растеж. Той трябва да дойде от повишаване
на производителността на труда и въвеждането на високи технологии. "Това обаче включва не само подобряване на
образованието и уменията на работещите, но и дългосрочни инвестиции от работодателите в модерни производствени
процеси", посочи Войнова.
А задача на държавата е повишаване на качеството на човешкия капитал чрез подобряване на здравния статус,
квалификацията и уменията на хората. Много държави, които са разчитали на имигрантите, са претърпели провал, бе
отчетено на дискусията. "В бъдеще източникът на работна сила няма да са младите хора, а възрастните. И те трябва да
бъдат мотивирани да останат по-дълго на работа", смята Иван Нейков, председател на Балканския институт по труда и
социална политика. "В момента срещу един новопостъпващ на работа младеж стоят двама излизащи в пенсия възрастни
и това съотношение ще продължи да се влошава", посочи Нейков. От Световната банка препоръчват работодателите да
адаптират работните места и процеси така че да разчитат на работната сила на по-възрастните.
Плевен За Плевен
√ Инспекция по труда – Плевен: при оранжев и червен код за горещо време се спира работата на открито
При оранжев и червен код за опасно горещо време, обявен от Националния институт по метеорология и хидрология при
БАН, се прекратява работата на открито. Това обясни днес на брифинг главен инспектор Марияна Бояджиева от
Инспекция по труда – Плевен. Санкциите, ако работодател не се е съобразил с неблагоприятните метеорологични
условия и е изложил на жаркото слънце работниците си, могат да са от 1500 до 10 000 лв.
Това важи най-вече за заетите в строителния бранш и селското стопанство.
В летните месеци трудовите инспектори зачестяват проверките по т.нар. прегряващ микроклимат. Работодателят трябва
да осигури нормални условия на работа като в затворени помещения температурата не трябва да е над 28 градуса.
Бургас Утре
√ Бургас става основен логистичен център за търговия с Китай
Откриването на новата жп линия Джънджоу - Бургас ще улесни електронната търговия.
Пускането на контейнерния влак между Бургас и китайския град Джънджоу ще улесни изключително много електронната
търговия, а българският град ще се превърне във втория логистичен център за търговия с азиатската държава.
Това стана ясно след като китайска делегация, водена лично от зам.-кмета на Джънджоу - Януей Ху, посети Бургас, за да
финализира детайлите по работата на жп линията между двата града. В двустранната среща от страна на Община Бургас
участваха зам.-кметът Красимир Стойчев, директорът на дирекция "Икономика и стопански дейности" Ивелина Стратева
и председателят на Борда на директорите в Индустриалния парк Златина Георгиева.
В делегацията от Китай, освен представители на местната власт, присъстваха бизнес партньорите по проекта и китайският
оператор ZIH, който изпълнява подобна линия до германския град Хамбург. Основната цел на визитата беше да се
уточнят детайли с българския партньор по проекта.
Решението за откриването на новата жп линия Джънджоу - Бургас беше взето през декември 2015 г., а от месец март
започна реалната работа по нейното организиране. Зам.-кметът на Джънджоу Януей Ху сподели, че административните
процедури са към своя край, а реални резултати от проекта се очакват през октомври тази година.
"Очарован съм от вашия град и съм сигурен, че това е само първата стъпка в бъдещото ни сътрудничество", каза Януей
Ху.
По време на престоя си в Бургас китайската делегация посети "Порт България Уест" и се запозна с неговите възможности.
Зам.-кметът на Джънджоу Януей Ху показа възхищението си от видяното на наша земя, като по време на неформалните
срещи носеше тениска с надпис "АЗ ОБИЧАМ БУРГАС".
Дарик радио
√ От Стара Загора стартира националната кампания "Научи ме да умея"
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"Благодаря, че давате старт на националната кампания "Научи ме да умея" в Стара Загора. На всички нас е ясно какви са
парадоксите на нашето време и колко важно е младите хора да имат знания и умения, за да бъдат успешно реализирали
се работещи", каза по време на откриването на кампанията ресорният зам.-кмет на общината Иванка Сотирова.
"В училище се получават теорията, знанията, оценките, но умението да се пренесат и използват след това в различни
моменти от развитието на младия човек не е лесен процес", допълни Сотирова. Тя даде пример от дългогодишния си
опит като ръководител на една от най-елитните езикови гимназии, с който нагледно разкри препятствията при
използването на усвоеното в училище в извънкласни ситуации. "Част от учениците, въпреки отличната си подготовка,
поставени в реална ситуация, която им е непозната, при превод от чужди езици, изпитват затруднения в началото.
Идеята на кампанията "Научи ме да умея" ни подтиква да даваме възможност на тези млади хора да имат своята
професионална ангажираност в съответните отрасли, за да добиват увереност и практически умения, дори още докато са
в гимназиалната част от образованието си", сподели още ресорният зам.-кмет.
Евродепутатът Ева Паунова (ГЕРБ/ЕНП), създател на инициативата "Научи ме да умея", целяща ползотворно
взаимодействие между бизнеса, училищата и местната власт, официално даде старт на кампанията днес с
пресконференция и кръгла маса по темата в Международния младежки център в града.
"Радвам се, че сме съмишленици с Община Стара Загора, както и с представителите на местния бизнес и
образователните структури. Така може да работим заедно за разкриването на нови възможности пред младите хора",
каза евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова.
"Глобалната икономика и дигиталният свят, в който младежите се развиват на пазара на труда, предполагат
натрупването не само на знания, но и на практически умения. Развиването на потенциала им в реална обстановка, още
докато са в гимназиалния етап от образователна подготовка, носят бъдещ успех. Това е кампания, част от инициативата
"Образование България 2030", която стартирахме преди малко повече от година с партньори от бизнеса, гражданския
сектор и други. Обедини ни общата ни визия за образованието и поставянето на обща цел - всеки човек в България да
постига много по-високи постижения и да бъде по-успешно реализиран на пазара на труда. Вярваме, че всички ние,
работейки в тази насока, ще постигнем много", допълни Паунова.
Евродепутатът отбеляза, че Стара Загора не е случайно избран район за старт на кампанията. "Тук има едно наистина
много добро партньорство между бизнеса, институциите, местната власт и образователната система. Има сериозни
успехи в дуалното обучение. Това са причините да вярвам, че надграждането на едно такова успешно сътрудничество,
чрез кампанията "Научи ме да умея", ще помогне за приобщаването на младите хора към нуждите на работодателите.
Така те ще бъдат ефективни и успешни в своето развитие. Стара Загора ще бъде пример на всички останали общини,
които предстои да се включат в инициативата", подчерта Паунова.
Отвореният диалог за развитието на умения чрез практика продължи с кръгла маса по темата "Образование България
2030" и кампанията "Научи ме да умея". Участие взеха още председателят на Общинския съвет Емил Христов, директори,
учители и ученици, представители на местния бизнес и неправителствени организации и други. Целта бе да се запознаят
и ангажират по интерактивен начин с уменията, нужни за успех в 21-и век.
"Образование България 2030" (ОБ2030) е неформално обединение от активни организации, бизнес и личности, всяка от
които допринася чрез своята дейност за качествена промяна в образованието. Визията на ОБ2030 е до 2030 г.
българското образование да осигурява равен достъп до възможности за развитие и обучение в крак с 21 век за младите
хора в България. Инициатори на ОБ2030 са български политици от различни политически семейства с опит в Европейския
парламент - евродепутатите Ева Паунова, Георги Пирински, Филиз Хюсменова, Светослав Малинов, заместник-министър
председателят Томислав Дончев, както и Ивайло Калфин, Владко Панайотов, Емил Стоянов.
Агенция Стандарт
√ Investor.bg представя „Функции на парите и структура на паричните системи”
Кои са трите основни функции на парите? Какъв е произходът им? Кои са основните етапи в трансформирането на
паричните системи? Каква е разликата между стоковия стандарт и днешната фиат парична система? На тези и още
въпроси на бъдещите финансови експерти ще отговори водещият на Boom & Bust по Bloomberg TV Bulgaria Владимир
Сиркаров във втората видеолекция по повод 15 години Investor.bg. Всеки може да изпрати въпроси към лектора на
15godini@investor.bg до 28 юни.
Владимир Сиркаров е финансов анализатор, специалист в областите парична политика, макроикономика, капиталова и
валутна търговия и инвестиционни стратегии. Бакалавър е по финанси и магистър по финансови пазари /НБУ/.
Разработва докторска дисертация в областта на паричните системи и теоретичните концепции за парите и кредита. Автор
е на десетки публикации и анализи за банковата система, международните пазари и други актуални теми от света на
финансите. Има сериозен опит като лектор в различни форуми, както и като преподавател в курсове за финансова
грамотност. Организатор е на международни конференции за парите и банковата система, насочени към
икономическата общонст и младите хора у нас. Владимир Сиркаров води Boom & Bust от 2011 година заедно с Кузман
Илиев и има коментарна рубрика в предаването Investbook по Bloomberg TV Bulgaria.
Това лято Investor.bg дава уникална възможност на студентите по икономика, финанси и бизнес да научат нещо ново,
което не може да се открие в учебниците. Водещите на Bloomberg TV Bulgaria ще споделят своите знания и натрупан опит
в серия от ексклузивни видеолекции онлайн на Investor.bg. Инициативата е част от кампанията по повод 15-тата
годишнината на Investor.bg, в която предприемачи и експерти споделят ноухау със студентите в открити лекции.
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В първата видеолекция Кузман Илиев разкри как функционира предприемачеството у нас и за кои държавни намеси
трябва да са подготвени бъдещите бизнесмени.
"Със сигурност има успешни бизнеси, които не зависят от обществените поръчки. Примери за това в България са
Walltopia, Telerik, компании, които са от сектори, независещи от държавното преразпределение на т. нар. публични
блага", коментира той по въпрос, изпратен от потребител. Кузман Илиев насърчи всички студенти и млади хора да не се
отказват от мечтите си за самостоятелен бизнес и предприемачество, като същевременно подчерта и важността за
диверсификация на юрисдикцията или излизане на други пазари, за да не е зависим предприемачът само от един пазар.
"Бъдещите предприемачи трябва да са големи практици, но е важно и концептуално да разбират бизнес процесите, за да
не стават жертва на тенденции, които се случват вън от тяхното разбиране", каза още той.
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