ТЕМИ ОТ МЕДИИТЕ
27.06.2016 г.
Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Сега
√ Всички са в шок от решението на Великобритания да напусне ЕС
Брекзит доведе до срив на борсите и политическа криза в Обединеното кралство. Българските студенти и бизнес са силно
притеснени от промените.
Изненадващо за мнозина привържениците на Брекзит надделяха в референдума, проведен на 23 юни. Малцина обаче се
зарадваха на резултата, а най-големите критици на ЕС сред британските политици призоваха да не се загърбва ЕС. На
въпрос дали Брекзит е началото на разпада на ЕС, председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер категорично отсече: "Не!"
Великобритания реши да напусне Европейския съюз и нанесе най-големия удар върху единството на Европа от
десетилетия. На референдума в четвъртък за Брекзит гласуваха 51.9%, или 17 410 742 британци, а против 48.1%, или 16
141 241 души. Великобритания изпадна в тежка криза, след като премиерът Дейвид Камерън обяви оставката си, а
глобалните финансови пазари и британската лира се сринаха. Политици от Шотландия и Северна Ирландия, които
гласуваха "за" оставане в ЕС, предупредиха, че резултатът ще засили настроенията за независимост от Обединеното
кралство.
Напускането на Великобритания ще е голям удар за ЕС, тъй като страната осигурява 1/6 от брутния продукт и е един от
основните стълбове на съюза като ядрена държава и право да налага вето в Съвета за сигурност на ООН. Лидерите на ЕС
изразиха съжаление за решението на британците и настояха Лондон да задейства по най-бързия начин процедурата. В
ЕК съвсем скоро ще има комисар, който ще наблюдава процеса на излизането на Великобритания от ЕС, съобщи
EUobserver.
Досега нито една страна членка не е напускала ЕС и се очертават тежки и непредвидими преговори. Не е ясно как те ще
се отразят на около три милиона граждани от ЕС и други държави, които живеят и работят във Великобритания, както и
на два милиона британци на континента.
Свит износ за българския бизнес, неясно бъдеще за хилядите младежи, които се готвят да следват в Обединеното
кралство, връщане на най-нископлатените имигранти. Това са някои от очакваните ефекти за България от излизането на
Великобритания от ЕС.
Според последните налични демографски данни (за 2014 г.) на Острова живеят официално 65 000 българи. Смята се
обаче, че диаспората е доста по-голяма. Българите имат пълен достъп до пазара на труда във Великобритания от
началото на 2014 г., след 7-годишен ограничителен период. Те имат и пълни права в британската социална система.
Според официалната статистика към февруари тази година 5100 българи и румънци в трудоспособна възраст са поискали
някакъв вид социална помощ - за безработица, самотен родител и др. Те обаче не са най-голямата тежест - общо 109 хил.
граждани на ЕС ползват социални помощи.
Първата група, която би тревога след Брекзит, бяха българите, които следват на Острова. България е в Топ 10 по брой
студенти в британските университети сред европейските страни. По данни за 2014/2015 г. във Великобритания учат 6255
студенти от България. Като граждани на ЕС те са равнопоставени с английските по линия на таксите, докато за другите
чуждестранни студенти сумите са двойно по-големи. Нашите студенти имат достъп и до евтини студентски заеми. По
данни на консултанти взимането на кредит за покриване на таксата е масова практика, която се ползва от близо 90% от
българските студенти на Острова. Студентите от ЕС се ползват и с привилегии по линия на визов режим, необходимост от
регистрация в полицията при пристигане в страната, право на работа и т.н. Засега очакванията на консултантските фирми
са облекчените условия за европейските студенти да се запазят и в бъдеще. "Процесът на прием на нашите ученици в
Обединеното кралство няма да се промени в следващите години, като всички студенти от България, приети в
бакалавърска или магистърска степен за обучение на Острова, ще запазят статута си и начина на финансиране, които са
получили или ще получат в близките поне две години", смятат от Интеграл, цитирани от БГНЕС.
Брекзит е лоша новина и за бизнеса. "С обезценяването на британската лира износът ще намалее, а оттам - и
постъпленията на фирмите", заяви зам.-председателят на БСК Камен Колев. Той прогнозира спад в растежа на целия ЕС.
"Това ще намали и поръчките към експортно ориентираните фирми", добави експертът.
Голямото опасение е от завръщането на част от нископлатените имигранти от Европа в родината им. "Най-вероятно към
такова решение ще се ориентират нискоквалифицираните българи, които допълнително ще натоварят социалната
система", обясни Колев.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев също е на мнение, че резултатите от
референдума ще повлияят на износа. "Великобритания е най-бизнесориентираната държава - там регулациите и
бюрокрацията са малки. С излизането й от ЕС обаче това най-вероятно ще се промени", каза той пред в. "Сега". През
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януари-март т.г. България е изнесла към Великобритания стоки за 281.4 млн. лв. Кралството обаче не попада в Топ 5 на
страните, от които внасяме най-много стоки. В периода януари-март в страната ни са пристигнали стоки за 215.9 млн. лв.
Справка на икономическото министерство показва, че сред 100-те най-големи фирми у нас с участие на инвеститори от
Великобритания са дружества за метални изделия и конструкции, търговия на дребно с автомобилни горива,
производство на вино, търговия с тютюн и др.
Ако Великобритания бъде приравнена на трета страна, ще се стигне до промени в митнически и данъчни режими. Като
страна извън ЕС стоките, произвеждани на Острова, ще подлежат на обмитяване и митнически контрол. Това ще доведе
до поскъпване на вноса от Великобритания.
Спадът на пазарите заради Брекзит може да се отрази негативно върху инвестициите на пенсионните дружества.
Обединеното кралство не е сред най-популярните дестинации за инвестиции, но повечето имат вложения там. "В
краткосрочен план нямаме сериозни притеснения, защото нашият портфейл е добре диверсифициран и сме инвестирали
в държави с висок рейтинг. Днес използвахме движението на пазарите и сме спечелили 1.2 млн. евро. Амбицията ни е в
края на деня да сме на нула. Но в дългосрочен план е много важно накъде ще поемат тези дисбаланси, как ще се отразят
на пазарите в Европа и САЩ и дали ще се наложи да променяме стратегията си", коментира директорът на най-голямата
пенсионна компания у нас "Доверие" Даниела Петкова.
Възможно е Брекзит да повлияе и на правото на българите на лечение. Огромната част от българските граждани, които
получават медицински услуги в ЕС, са по линия на т.нар. европейска здравна карта. Тя удостоверява, че човекът е
осигурен у нас и съответно българската здравна каса ще плати лечението му. Картата се ползва само за спешно и
неотложно лечение. С нея се лекуват не само туристи или хора, отишли за кратък престой в ЕС, но и студенти и работещи
на черно. Когато Великобритания излезе от ЕС, българите ще загубят правото си на безплатна спешна и неотложна
помощ там. От НЗОК обаче твърдят, че случаите на изискани суми от Обединеното кралство за спешно лечение на
българи са единици. Същите тези права ще загубят и британските граждани у нас. Те няма да могат да ползват безплатно
спешна помощ и планово лечение. Основните потърпевши ще са британците с имоти у нас. По данни на здравната ни
каса Великобритания й дължи близо 1.8 млн. лв. за лечение на британци у нас, основно за тези пациенти.
Англия е сред държавите, които наемат най-много български медицински кадри - лекари и сестри. След Брекзит
започването на работа там за нашите медици ще е по-сложно заради евентуалните промени в трудовия пазар.
----------У НАС
Смята се, че у нас живеят около 7000 граждани на Обединеното кралство. По данни на МВР в момента у нас има около
2180 постоянно пребиваващи британци. Туризмът е с положителни нагласи от Брекзит - очакванията на бранша са
България като нискобюджетна дестинация да спечели. След големия интерес преди години британците почти изцяло се
изтеглиха от пазара на имоти у нас, затова в тази посока брокерите не очакват ситуацията да окаже влияние.
Ipernik
√ Brexit не е добра новина
Изненадващо за мнозина привържениците на Брекзит надделяха в референдума, проведен на 24 юни, като малцина се
зарадваха на резултата, а най-големите критици на ЕС сред британските политици призоваха да не се загърбва ЕС. На
въпрос дали Брекзит е началото на разпада на ЕС, председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер категорично отсече: "Не!"
Великобритания реши да напусне Европейския съюз и нанесе най-големия удар върху единството на Европа от
десетилетия. На референдума в четвъртък за Брекзит гласуваха 51.9%, или 17 410 742 британци, а против 48.1%, или 16
141 241 души. Великобритания изпадна в тежка криза, след като премиерът Дейвид Камерън обяви оставката си, а
глобалните финансови пазари и британската лира се сринаха. Политици от Шотландия и Северна Ирландия, които
гласуваха "за" оставане в ЕС, предупредиха, че резултатът ще засили настроенията за независимост от Обединеното
кралство.
Напускането на Великобритания ще е голям удар за ЕС, тъй като страната осигурява 1/6 от брутния продукт и е един от
основните стълбове на съюза като ядрена държава и право да налага вето в Съвета за сигурност на ООН. Лидерите на ЕС
изразиха съжаление за решението на британците и настояха Лондон да задейства по най-бързия начин процедурата. В
ЕК съвсем скоро ще има комисар, който ще наблюдава процеса на излизането на Великобритания от ЕС, съобщи
EUobserver.
Досега нито една страна членка не е напускала ЕС и се очертават тежки и непредвидими преговори. Не е ясно как те ще
се отразят на около три милиона граждани от ЕС и други държави, които живеят и работят във Великобритания, както и
на два милиона британци на континента.
Свит износ за българския бизнес, неясно бъдеще за хилядите младежи, които се готвят да следват в Обединеното
кралство, връщане на най-нископлатените имигранти. Това са някои от очакваните ефекти за България от излизането на
Великобритания от ЕС.
Според последните налични демографски данни (за 2014 г.) на Острова живеят официално 65 000 българи. Смята се
обаче, че диаспората е доста по-голяма. Българите имат пълен достъп до пазара на труда във Великобритания от
началото на 2014 г., след 7-годишен ограничителен период. Те имат и пълни права в британската социална система.
Според официалната статистика към февруари тази година 5100 българи и румънци в трудоспособна възраст са поискали
някакъв вид социална помощ - за безработица, самотен родител и др. Те обаче не са най-голямата тежест - общо 109 хил.
граждани на ЕС ползват социални помощи.
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Първата група, която би тревога след Брекзит, бяха българите, които следват на Острова. България е в Топ 10 по брой
студенти в британските университети сред европейските страни. По данни за 2014/2015 г. във Великобритания учат 6255
студенти от България. Като граждани на ЕС те са равнопоставени с английските по линия на таксите, докато за другите
чуждестранни студенти сумите са двойно по-големи. Нашите студенти имат достъп и до евтини студентски заеми. По
данни на консултанти взимането на кредит за покриване на таксата е масова практика, която се ползва от близо 90% от
българските студенти на Острова. Студентите от ЕС се ползват и с привилегии по линия на визов режим, необходимост от
регистрация в полицията при пристигане в страната, право на работа и т.н. Засега очакванията на консултантските фирми
са облекчените условия за европейските студенти да се запазят и в бъдеще. "Процесът на прием на нашите ученици в
Обединеното кралство няма да се промени в следващите години, като всички студенти от България, приети в
бакалавърска или магистърска степен за обучение на Острова, ще запазят статута си и начина на финансиране, които са
получили или ще получат в близките поне две години", смятат от Интеграл, цитирани от БГНЕС.
Брекзит е лоша новина и за бизнеса. "С обезценяването на британската лира износът ще намалее, а оттам - и
постъпленията на фирмите", заяви зам.-председателят на БСК Камен Колев. Той прогнозира спад в растежа на целия ЕС.
"Това ще намали и поръчките към експортно ориентираните фирми", добави експертът.
Голямото опасение е от завръщането на част от нископлатените имигранти от Европа в родината им. "Най-вероятно към
такова решение ще се ориентират нискоквалифицираните българи, които допълнително ще натоварят социалната
система", обясни Колев.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев също е на мнение, че резултатите от
референдума ще повлияят на износа. "Великобритания е най-бизнесориентираната държава - там регулациите и
бюрокрацията са малки. С излизането й от ЕС обаче това най-вероятно ще се промени", каза той пред в. "Сега". През
януари-март т.г. България е изнесла към Великобритания стоки за 281.4 млн. лв. Кралството обаче не попада в Топ 5 на
страните, от които внасяме най-много стоки. В периода януари-март в страната ни са пристигнали стоки за 215.9 млн. лв.
Справка на икономическото министерство показва, че сред 100-те най-големи фирми у нас с участие на инвеститори от
Великобритания са дружества за метални изделия и конструкции, търговия на дребно с автомобилни горива,
производство на вино, търговия с тютюн и др.
Ако Великобритания бъде приравнена на трета страна, ще се стигне до промени в митнически и данъчни режими. Като
страна извън ЕС стоките, произвеждани на Острова, ще подлежат на обмитяване и митнически контрол. Това ще доведе
до поскъпване на вноса от Великобритания.
Спадът на пазарите заради Брекзит може да се отрази негативно върху инвестициите на пенсионните дружества.
Обединеното кралство не е сред най-популярните дестинации за инвестиции, но повечето имат вложения там. "В
краткосрочен план нямаме сериозни притеснения, защото нашият портфейл е добре диверсифициран и сме инвестирали
в държави с висок рейтинг. Днес използвахме движението на пазарите и сме спечелили 1.2 млн. евро. Амбицията ни е в
края на деня да сме на нула. Но в дългосрочен план е много важно накъде ще поемат тези дисбаланси, как ще се отразят
на пазарите в Европа и САЩ и дали ще се наложи да променяме стратегията си", коментира директорът на най-голямата
пенсионна компания у нас "Доверие" Даниела Петкова.
Възможно е Брекзит да повлияе и на правото на българите на лечение. Огромната част от българските граждани, които
получават медицински услуги в ЕС, са по линия на т.нар. европейска здравна карта. Тя удостоверява, че човекът е
осигурен у нас и съответно българската здравна каса ще плати лечението му. Картата се ползва само за спешно и
неотложно лечение. С нея се лекуват не само туристи или хора, отишли за кратък престой в ЕС, но и студенти и работещи
на черно. Когато Великобритания излезе от ЕС, българите ще загубят правото си на безплатна спешна и неотложна
помощ там. От НЗОК обаче твърдят, че случаите на изискани суми от Обединеното кралство за спешно лечение на
българи са единици. Същите тези права ще загубят и британските граждани у нас. Те няма да могат да ползват безплатно
спешна помощ и планово лечение. Основните потърпевши ще са британците с имоти у нас. По данни на здравната ни
каса Великобритания й дължи близо 1.8 млн. лв. за лечение на британци у нас, основно за тези пациенти.
Англия е сред държавите, които наемат най-много български медицински кадри - лекари и сестри. След Брекзит
започването на работа там за нашите медици ще е по-сложно заради евентуалните промени в трудовия пазар.
У НАС
Смята се, че у нас живеят около 7000 граждани на Обединеното кралство. По данни на МВР в момента у нас има около
2180 постоянно пребиваващи британци. Туризмът е с положителни нагласи от Брекзит - очакванията на бранша са
България като нискобюджетна дестинация да спечели. След големия интерес преди години британците почти изцяло се
изтеглиха от пазара на имоти у нас, затова в тази посока брокерите не очакват ситуацията да окаже влияние.
Източник: segabg.com
БГ предприемач.ком
√ 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 г-н Васил
Велев и ректора на ТУ- София проф. дтн инж. Георги Михов.
Споразумението 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
3

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 фирмичленове 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; както 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.
Mediapool
√ Правото си е право, но интересите са си интереси
Как бихте гласували, ако сте член на правната комисия и разглеждате законопроект, за който са постъпили над 30
отрицателни становища, включително на национално представителни организации, които обикновено са опоненти –
синдикати, работодателски и бизнес асоциации?
Пред такава дилема бяха изправени на 22 юни членовете на правната комисия в парламента, докато разглеждаха
проекта за изменение на Закона за адвокатурата. Ето някои от институциите и организациите, които имат отрицателна
оценка за проекта – Нотариалната камара, Комисията за защита на конкуренцията, Българската търговско промишлена
палата, Българската стопанска камара, КТ "Подкрепа", КНСБ, КРИБ, АИКБ, Асоциацията на банките, Български хелзински
комитет, Български център за нестопанско право, асоциациите на компаниите за недвижими имоти, Камарата на
частните съдебни изпълнители и др.
Заедно с това на тристранния съвет отрицателно е било и становището на Министерството на финансите, тоест целият
тристранен съвет не подкрепя разглеждания законопроект.
Оказа се, че групата адвокати писали този проект, начело с ръководството на Висшия адвокатски съвет се изправят в
остър дебат срещу организациите на своите клиенти и партньори? (Няма да е пресилено, ако наречем този дебат
конфликт.)
Официалните мотиви на изготвилите и внесли проекта са - защита на адвокатската професия, повишаване на нивото на
адвокатските услуги и най-вече защита на интересите на гражданите. Никой не би спорил с такива мотиви и още при
споменаването им критиците на проекта би следвало да се чувстват обезоръжени.
На заседанието на 22 юни се чуха и обвинения от Висшия адвокатски съвет, че проектът е станал жертва на
преднамерени обструкции и лъжи и че онези, които го критикуват всъщност не разбират нито мотивите, нито
конкретните текстове. Отсрещната страна – организациите, които критикуват законопроекта, посочиха, че не може
всички да не са разбрали, а само адвокатите, които искат промените да са.
Ще повторим няколко от критикуваните моменти в законопроекта:
1) Предвижда се адвокати да удостоверяват подписи върху частни документи, които не подлежат на вписване, тоест да
придобият нотариални функции. Това означава, че един от 13-те хиляди адвокати може да ви завери пълномощно, с
което някой да продаде вашия автомобил и дори може да завери договора за покупко-продажба на автомобила.
В тази връзка дейността на адвокатите според конституцията не подлежи на държавен контрол, какъвто упражнява
Министерството на правосъдието върху дейността на нотариусите.
Не би следвало да се съмняваме в почтеността на 13-те хиляди адвокати, поради което такива негативни хипотези следва
да бъдат изключени. В различни критични становища бе споменато, че адвокатската и удостоверителната (нотариалната)
дейности са несъвместими, тъй като адвокатите са длъжни да защитават на първо място интересите на своите
доверители, а нотариусите следва да са еднакво отдалечени и независими от страните по сделките. Въпреки това, на
заседанието на правната комисия, председателят на Висшият адвокатски съвет защити тезата, че адвокати трябва да
могат да удостоверяват документи, които не подлежат на вписване, тъй като са достатъчно компетентни да го правят, а
нотариусите са недостатъчни като брой, за да осигурят тази нужда.
2) Законопроектът разширява кръга на дейностите, които се считат за адвокатски и са забранени за извършване от
неадвокати. Например, в чл. 24 като изключително адвокатски услуги се добавят: 1) "справки в съдилища, прокуратури,
полиция, арбитражи, съдебни изпълнители, нотариуси, административни органи и получаване на документи от тях,
изготвяне на договори, проекти за нотариални актове и завещания, нотариални покани, заявления за приемане и за
отказ от наследство, пълномощни".
3) Създава се нова глава в Закона за адвокатурата - "Административно-наказателни разпоредби", според която
адвокатските съвети следва да наказват административно трети лица-неадвокати, които извършват адвокатски услуги.
"Чл. 150. (1) Лице, което извършва или предлага извършването на адвокатска дейност по чл. 24, без да е вписано в
регистъра на адвокатска колегия, се наказва с глоба от 1 000 до 2 000 лева или имуществена санкция от 2 000 до 5 000
лева, ако не подлежи на по-тежко наказание". Разпоредбите на същата глава задължават "органите на съдебната и
изпълнителната власт, нотариусите, частните съдебни изпълнители и всички физически и юридически лица" да
съобщават на адвокатската колегия за извършване на нарушения по чл. 150.
От систематичното тълкуване на посочените по-горе разпоредби следва, че ако сте счетоводител, PR-консултант или
изпълнявате друга услуга по граждански договор и извършите справка за своя клиент в патентното ведомство, НАП,
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КАТ(ОПП) или друг друг държавен орган, то подлежите на санкция за неправомерно извършване на адвокатска дейност.
Служителят в патентното ведомство е длъжен да се обади на адвокатския съвет, за да съобщи за това нарушение. А
адвокатският съвет ще ви глоби с от 1000 до 2000 лв.
Няма друга съсловна организация или камара, която да може (или някога да е искала) да налага административни
наказания на граждани. В това число Нотариалната камара и Камарата на частните съдебни изпълнители могат да
образуват единствено дисциплинарни производства срещу свои членове – нотариуси и ЧСИ-та, въпреки че тази камари
имат държавно-делегирани функции и върху тях се упражнява държавен конкрол.
Административно-наказателните правомощия са присъщи единствено на държавни органи.
4) Да се премахне възможността вписване без адвокатски изпит за юристи с 5-годишен стаж, както и за доктори по право.
На вписване без изпит според проекта следва да подлежат само лица, които имат "10 години адвокатски стаж". Това
ограничаване на достъпа до професията е необмислено и немотивирано. Не следва мотив за дадено ограничение да
бъде самото ограничение. Адвокатските изпити не могат да гарантират сами по себе си качество, но обратното е вярно могат да се превърнат в инструмент за ограничаване на конкуренцията.
Има държавни изпити и изпити за правоспособност, които следва да бъдат по-ефективни.
Нивото на адвокатските услуги може да се повиши дългосрочно с подобряване на юридическото образование и с
отваряне на опитните адвокати към обучителни кампании за студенти и млади юристи, както и към информационни
кампании за граждани. Адвокатската професия не е еснафска такава и споделянето на знания и опит би следвало да се
разглежда като привилегия и отговорност, а не като негатив за опитните адвокати. Опитните адвокати следва да са
мотивирани да споделят своите знанания и умения, тъй като това ще повиши нивото на цялата гилдия, а оттам и
доверието на гражданите към адвокатските услуги като цяло (каквато е именно декларираната цел на изготвилите
законопроекта.)
Какво се случи
Въпреки многобройните критики и негативни становища към законопроекта, правната комисия в парламента гласува със
17 "За", 0 "въздържали се", 0 "против". Мнозинството от гласувалите са адвокати, половината от "гласувалите" депутати
не присъстваха на заседанието и не чуха заинтересованите страни. Председателят на комисията Данаил Кирилов (също
адвокат) се съгласи върху голяма част от критиките към законопроекта, но заяви, че все пак трябва да защитят авторитета
на професията си и ще "оправят" недостатъците между първо и второ четене.
Другият аргумент за одобряването на този законопроект, изтъкнат от Десислава Атанасова (също адвокат) е, че критиките
са "само пет-шест" (всъщност са повече), а позитивите в законопроекта са десетки. Да, десетина са ключовите проблеми
в законопроекта, но те оформят философията и целите му. Изниква въпросът – ако позитивите са повече, защо не бяха
споделени и защо председателят на Висшия адвокатски съвет изтъкна именно ключовите моменти в законопроект, които
са най-критикувани . Заинтересованите страни добре разбират, че и основните цели на законопроекта и основните
опасения се крият именно в тези "само 5-6 проблемни текста".
Освен въпроси относно интегритета на адвокатската професия, следва да си зададем и такива за смисъла на
обществените обсъждания на законопроекти. Ако един законопроект не е одобряван от всички заинтересовани страни с
национално представителство, освен от инициаторите и вносителите, и бъде приет с пълно мнозинство, то, какъв е
критерият за одобряване и неодобряване? Кое гарантира, че един проект, за който се признава, че е порочен, ще бъде
поправен между първо и второ четене, от същите, които са го внесли като порочен?

Важни обществено-икономически и политически теми
Инвестор.БГ
√ Българският бизнес и британското напускане на ЕС
Сред основните стоки, които България изнася за британския пазар, са медикаменти, столове и семена от слънчоглед.
След референдума за бъдещето на Великобритания в ЕС лицата на Brexit настояват, че страната не трябва да бърза с
активиране на клаузата от Договора за ЕС, която урежда напускането на общността. В същото време обаче европейските
лидери настояват по-скоро да бъде дадено началото на процедурата.
Какво ще означава за българския бизнес излизането на Великобритания от ЕС?
Всичко ще зависи от преговорите, които ще бъдат водени между Лондон и Брюксел, и какви договорки ще бъдат
постигнати в областта на търговията и свободното движение на хората, капиталите, стоките и услугите – някои от
основните предимства на ЕС.
Данните на икономическото министерство показват, че по отношение на износа Великобритания е на осмо място сред
най-важните търговски партньори на България. През 2015 година към Острова са заминали български стоки на стойност
586,7 млн. евро, което е ръст от 19,9% спрямо 2014 година. Салдото е положително в размер на малко над 80 млн. евро,
става ясно още от статистиката.
През първото тримесечие на тази година тенденцията се запазва – износът расте с 12% до 143,9 млн. евро.
През миналата година основната част на българския износ съставляват медикаменти, столове и седалки, както и семена
от слънчоглед. Български компании изнасят дори и електрическа енергия за британския пазар.
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В краткосрочен план, ако спадът на британския паунд продължи, това би оскъпило българските стоки – левът е фиксиран
към еврото. Евентуалното налагане на мита, когато България и Великобритания вече не са на единен пазар, също ще има
негативен ефект върху търговията.
В същото време по-слабата национална валута може да подкрепи вноса на британски стоки у нас.
През миналата година в България са внесени британски стоки за 481,7 млн. евро. По отношение на вноса Обединеното
кралство заема 16-о място сред важните търговски партньори на България. Статистиката показва забавяне на ръста на
вноса до 8,4% през миналата година.
За първото тримесечие на тази година дори има и спад на вноса – с 3,8% до 110,4 млн. евро. В челната тройка на вноса от
Великобритания през 2015 година са медикаменти, пътнически автомобили и електрическа енергия.
По отношение на британските инвестиции в България статистиката на БНБ показва отрицателни инвестиционни потоци
през 2015 година в размер на 30 млн. евро. През първото тримесечие те се запазват – до 19,1 млн. евро.
България разчита на Великобритания и за развитието на туризма. През последните две години обаче се отбелязва
непрекъснат спад на британските туристи. През 2014 година броят им е бил 247 хил., което е с 4,2% по-малко спрямо
предходната година. Британците са на десето място по отношение на посещенията на чужденци у нас.
През 2015 година туристите от Великобритания вече са 244,5% хил. или с 1,1% по-малко.
През първите четири месеца на тази година британските туристи у нас са 48,9 хил., което е с 8,8% повече спрямо същия
период на миналата година. Неяснотата какво следва след гласуването на референдума обаче може да спре британците
да реализират планирани почивки в ЕС, тоест и в България.
А дали британците ще имат нужда от визи, за да посетят друга държава от ЕС, ще стане ясно след преговорите между
Великобритания и Общността. За гражданите на Острова е нетипично да чакат за разрешение да влязат в чужда страна и
подобно ограничение със сигурност ще се отрази на туристическата индустрия – не само у нас, но и в ЕС като цяло.
BG on air
√ Плевнелиев: Очакваме все повече френски инвестиции
Стокообменът между България и Франция е над 1 млрд. евро годишно.
Над 1 млрд. евро годишно е стокообменът между България и Франция през последните десет години. За същия период
той е нараснал с 61.2%, а френските инвестиции в България надхвърлят 1.3 млрд. евро. Тези данни посочи президентът
Росен Плевнелиев на среща с представители на френския бизнес, организирана от Френско-българската търговска
камара, предават от пресцентъра на "Дондуков". Със срещата започна официалното посещение на държавния глава в
Париж. Френската република е стратегически търговско-икономически партньор и нашата страна отдава приоритетно
значение на развитието на двустранните ни отношения, подчерта Росен Плевнелиев.
"Очаквам да видим все повече френски инвеститори у нас във все по-високотехнологични производства. Считам, че
нашият успех минава през това да изградим устойчиви и успешни икономически партньорства. Именно интеграцията –
както политическа, така и икономическа – прави напредъка ни възможен", заяви държавният глава. Според президента в
трудни за Европа моменти като този, когато вотът на референдума във Великобритания разклаща основите на ЕС, е още
по-важно е да си напомняме, че успехите ни са общи, че от интеграцията и сътрудничеството печелим всички, а
популизмът и национализмът ощетяват не само нас, но и следващите поколения.
Държавният глава посочи, че страната ни се утвърждава като регионален център в автомобилния сектор, аутсорсинг
индустрията и в сферата на информационните и комуникационните технологии (ИКТ). Все повече чужди компании
предпочитат България като дестинация за изнасяне на услуги и производства. Секторът отбелязва значителен ръст у нас,
като в последните години бяха създадени около 40 000 работни места, а очакванията са броят им да достигне до 60 000
до 2020 г. Президентът Плевнелиев припомни, че България е спечелила приза за най-добра аутсорсинг дестинация в
Европа за 2015 г. и е в челната десетка на световните аутсорсинг дестинации. "Искаме България да стане предпочитаната
аутсорсинг дестинация за френските фирми", заяви държавният глава пред френския бизнес.
Президентът посочи, че отличната телекомуникационна мрежа, добре подготвените кадри и традициите на страната ни в
ИКТ-индустрията са факторите, които налагат България като регионален лидер и в този сектор. Дейностите в областта на
информационните технологии се осъществяват от около 5 400 фирми, а в сектор "Информационни услуги" - от около
1500 фирми. Към момента делът на сектора от БВП на страната ни е 3.3%, като тенденцията е той да нараства. 65 на сто
от българските ИКТ-продукти се изнасят, като успешно се конкурират на глобалния пазар. Над 35 000 са работните места,
създадени от компаниите от бранша към момента, а очакванията са до 2020 г. да бъдат обучени още близо 30 000
софтуерни специалисти в България. Държавният глава припомни и облекчената процедура за наемане на кадри от
чужбина – Синя карта на ЕС, която също адресира обезпечаването на нуждата от специалисти в индустрията.
Като предимство на България за френския бизнес президентът Росен Плевнелиев посочи данъчните ставки у нас, ниските
разходи за труд и стратегическата позиция между Азия, Европа, Африка и Близкия изток.
Пред представителите на френските компании държавният глава заяви, че България не "затваря очи пред
предизвикателствата". "Необходимо е да проведем докрай вече започнатите реформи в секторите правосъдие,
образование и администрация, така че тяхното функциониране да не спъва развитието на бизнеса. Отговорните и
устойчиви политики са тези, които биха позволили на страната ни да разгърне икономическия си потенциал. България
работи в тази посока. Проправяме пътя към модерно електронно управление и скоро граждани и бизнес ще видят
резултатите от това", заяви президентът Плевнелиев.
6

Монитор
√ Министър Петкова: Няма индикации за по-скъпи цени на енергийните ресурси след Brexit
Няма индикации за повишение на цените на енергийните ресурси след Brexit. Това коментира пред журналисти
министърът на енергетиката Теменужка Петкова, след откриването на нови обекти за преработка на руда в "Асарел
Медет"- Панагюрище. Министър Петкова допълни, че брекзит е предизвикал определено раздвижване в различни сфери
и области. Мисля, че ние трябва да приемем избора на Великобритания. Това е изборът на хората. Оттук нататък трябва
да търсим варианти да се справяме с тази ситуация в рамките на европейската общност и без Великобритания, изрази
мнение министърът на енергетиката. При откриването на новите обекти - циклично-поточна технологична линия за руда,
обновена първа секция на Флотационното отделение на Обогатителна фабрика "Асарел" и ремонтирани три столови за
хранене на работниците, министърът каза, че открива производствени и социални обекти, в които са инвестирани повече
от 60 млн. лева. Правителството високо оценява и подкрепя, това, което се случва в минерално-суровинния отрасъл. Това
е отрасълът, който е структуроопределящ, това е отрасълът, който има изключително важно значение за цялата
икономика. В него са заети повече от 24 хиляди души, той дава приблизително 5% от БВП. Ето защо ние високо ценим
това, което се случва в този отрасъл. И такива инвестиции, каквито се правят в "Асарел" и другите компании от бранша ние силно подкрепяме, изрази позицията на правителството енергийният министър и даде пример с приемането на така
дългоочакваната от сектора Стратегия за развитие на минерално-суровинната индустрия. Тя дава ясна визия за това как
ще се развива секторът, прави неговото развитие устойчиво и ще създаде благоприятна среда и за чуждестранни
инвестиции.
Агенция Стандарт
√ Русинова слага край на професията безработен
Социалният министър Зорница Русинова се зарече да премахне професията "безработен", като свие до минимум
социалните привилегии за тази категория българи. "В момента статутът "безработен" е като универсален билет, който
отваря врати за много системи за подпомагане извън тези на социалното министерство и обезщетенията за
безработица", поясни Русинова пред БНР. Тя посочи, че много общини са въвели режими за подкрепа на местните
безработни като например облекчен достъп до детски градини, намалени такси за студентски общежития, допълнителни
ученически и студентски стипендии за деца на безработни.
Министър Русинова се е срещнала с ръководството на сдружението на общините и е отправила апел кметовете да
преосмислят мерките си за обществена подкрепа и да не ги обвързват непременно със статута "безработен". Вместо това
критерият за подпомагане може да бъде самотно живеещи възрастни хора, самотни родители, бедни семейства, които
са на социални помощи или др., предлага Русинова. Същото предложение тя ще отправи и към министъра на
образованието Меглена Кунева, тъй като по линия на образованието също има редица привилегии за децата на
безработните.
"Толкова много режими на подпомагане демотивират безработните да търсят активно работа", посочи Русинова. Тя
очаква местните власти да откликнат, защото те също имат интерес да няма много безработни. Междувременно
Агенцията по заетостта обяви списъка с класираните проекти по схемата "Обучения и заетост" на ОП "Развитие на
човешките ресурси". Одобрени са около 1100 работодатели, чиито заявки са за наемане на 4300 безработни. Отделно
над 4900 работодатели са включени в резервен списък. През май Агенцията по заетостта стартира повторно тази схема,
след като участници изразиха недоволство за бързото изчерпване на първоначално предвидените средства. Въпреки че
бюджетът на схемата е 81 млн. лв., социалното министерство по-рано през т.г. даде старт само с 8 млн. лв., които бяха
разпределени само за един ден. Тогавашният министър Ивайло Калфин прекрати процедурата и обяви нова, този път за
30 млн. лв. Те са предвидени за покриване на заплатите на наети безработни над 29 г., като приоритет са дълготрайно
безработните, тези с ниско образование и на възраст над 54 г.
Радио К2
√ Зорница Русинова: Бих похвалила Ивайло Калфин за пенсионната реформа
Зорница Русинова, министър на труда и социалната политика, в разговор с Илиана Беновска в седмичното обзорно
политическо предаване "Беновска пита" по "Канал 3" и "Радио К2", заяви позиции по следните теми:
Демографската политика и развитието на пазара на труда.
"Говори се много упорито, че независимо, че Вие бяхте в екипа на вицепремиера Калфин, негов заместник, сега
реформата, подхваната от него, ще спре?", започна разговора водещата Илиана Беновска, Зорница Русинова отговори, че
не знае за кои реформи се говори, че може да спрат, но смята, че това, което е крайно време да реформиране у нас, е
системата на пазара на труда, системата за закрила на децата, това са доста реформи, които чакат своя час. "Не може да
се говори за обществени очаквания, ако не се съобразите с очакванията на младите, защото сме и в демографска криза,
ресорът на министър Калфин, като вицепремиер, беше и демографската политика?", продължи водещата, социалният
министър отговори, че това наистина е една много важна тема, тя не е работа само на социалния министър, защото
засяга и образованието, и здравеопазването. Тя продължи, че през последните няколко месеца за пръв път от доста
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време имаме положителни тенденции на пазара на труда. За пръв път от 7 години в Агенцията по заетостта са под 300
000 регистрираните безработни. Само за последните няколко месеца 120 000 безработни са намерили своята реализация
на пазара на труда, като е важно да се спомене, че 82% са си намерили работа не през мерките за субсидирана заетост, а
на първичния пазар.
"Какво ще правим със 150 000 безработни с ниско образование?", попита водещата, нейният събеседник отговори, че
това е важна тема, защото те са неактивните участници на пазара на труда. Предвиждат се няколко неща, на първо място
да се стимулира мобилността на тези хора, защото много често в населените места, където живеят, няма работодател
към който да бъдат насочени. Зорница Русинова обясни, че иска да въведе практиката местните работодатели заедно с
общините, областните управители, синдикатите на местно ниво да правят краткосрочни прогнози на всеки 6 месеца и да
дават информация какви са нуждите от работна ръка. Оттам нататък се предвижда чрез промени в Закона за
насърчаване на заетостта пакети за мобилност за хора, които над 12 месеца са пребивавали в Бюрата по труда.
Социалният министър подчерта, че важна тема е и тази за децата, които излизат от институции, защото много често те
нямат квалификация, възможности и място, където да живеят. За тях се предвижда да бъдат подкрепени с такси за
детски градини, наем за жилище и т.н., за да бъдат стимулирани наистина да си търсят работа, а да не разчитат на
социални помощи.
"Ще продължите ли инициативата за безплатен достъп до детски ясли за всяко дете като приоритетна политика?", попита
водещата, Зорница Русинова отговори отрицателно и изрази мнение, че безплатната детска ясла или градина едва ли ще
реши демографската политика на България. Тя продължи, че за нея демографската политика на България от гледна точка
и на включването на децата в детски градини, и в образованието е достъп до такава система, тоест достатъчно
инфраструктура и достатъчно детски градини и училища, качествено образование и работещи хора с доходи.
На въпроса как могат да бъдат стимулирани работещите родители, социалният министър отговори, че има няколко
мерки, като подпомагане на работодателите с инвестиции от Европейския социален фонд да обучат своя персонал. Тя
обясни, че когато човек повиши своята квалификация има възможност за по-добро кариерно развитие, тоест по-голяма
производителност на труда и възможност за работодателите да повишат заплатите. Второ нещо, което може да
стимулира, е съвместяване на личния и семейния живот. През юли ще бъде пусната една програма за публични
институции и обществени места, така че да се подпомогнат работещите семейства. "Това ще означава, че ще
подпомогнем част от семействата, когато имат затруднения, нямат баба наблизо, да има детски кътове и детски
занимални в част от институциите, така че да е по-лесно съвместяването на работата!", обясни социалният министър. Тук
инвестициите не биха били много големи. "Аз не бих си оставила детето на място, което може да бъде много добре
обзаведено и направено, но персоналът, който ще бъде до него, колко ще бъде квалифициран, или ще бъдат така
наречени бейбиситъри, момичета от училищна и студентска възраст, какъв ще бъде подходът, това социални работници
ли ще бъдат, медицински ли?", попита водещата Илиана Беновска, Зорница Русинова отговори, че става дума по-скоро за
хора, които през Бюрата по труда ще минат квалификация, за да имат подготвеност и максимална грижа за децата.
"Считам, че такъв тип мерки, когато те са близо до работещите майки, ще бъдат по-полезни!", подчерта социалният
министър.
Закона за социални услуги, заплатите на социалните работници.
"Ще има ли увеличение на заплатите на социалните работници от 2017 г.?", попита водещата Илиана Беновска, Зорница
Русинова заяви, че увеличението на заплатите на социалните работници не е първата и единствена стъпка, която ще
увеличи грижите за децата. Тя продължи, че това може да стане по друг начин и затова възнамерява през ноември месец
в парламента да влезе Закон за социалните услуги. За пръв път в България ще имаме законодателство, което ще
регламентира начина, по който ще се организират социалните услуги, стандартите, тоест възнагражденията на
социалните работници зависят от това какъв е стандартът. За настоящата година има предвидени 10 милиона лева
повече за социални услуги, за следващата година са 11 милиона, около 34 000 души в момента се обгрижват от
различните социални услуги, има достатъчно широка мрежа от доставчици на социални услуги.
На въпроса дали ваучерите за домашна помощ ще влязат в този закон, социалният министър отговори, че те са по-скоро
инструмент как да се подпомогнат дълготрайно безработни да намерят своята реализация, по-скоро инструмент срещу
сивата икономика, защото част от хората, които предоставят такъв тип домашни услуги, работят на черно. Русинова
обясни, че през септември месец стартира тази идея, за нея са отделени 5 милиона лева от ОП "Развитие на човешките
ресурси".
Според Зорница Русинова е важно да имаме така наречените интергирани услуги, защото често един човек има нужда и
от социална услуга, и от здравна услуги, а често за децата и включващо образование, тоест това ще реши и начинът, по
който ще се организират възнагражденията на социалните работници и качеството на тези социални услуги.
Реформата в ТЕЛК-овете.
Зорница Русинова заяви, че това е една система, която наистина има много дефицити и всички са недоволни от нея. Тя
продължи, че още в първите дни на новия си пост е подновила съвместната работа с министър Петър Москов. Новото е,
че за пръв път ще се направи опит да се прецени реално каква е възможността един човек с увреждания отново да се
върне на пазара на труда. До края на юли трябва да е готов законодателен пакет и до края на годината приемане в
парламента на необходимите промени в законите. Социалният министър подчерта, че се надява и на обществена
подкрепа от страна на медиите. "Моята амбиция е да насочим ресурса, който държавата дава, наистина да облекчим
средата, начина на живот на хората с увреждания, да има добър социален пакет за тях, тези, които са в активна възраст и
можем да им помогнем, да ги подпомогнем да работят!", обясни социалният министър.
Въпросът за категорийните работници в сектор "Сигурност".
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"Вие ще подхванете ли този горещ картоф?", попита водещата Илиана Беновска, Зорница Русинова отговори, че това е
тема, която трябва да бъде решавана заедно с останалите й колеги, със социалните партньори, затова разчита на много
добър диалог. Социалният министър обясни, че през следващата седмица предстоят срещи с вътрешния министър и със
социалните партньори.
Борбата с младежката безработица и безпътица.
Зорница Русинова обясни, че много важна предпоставка за това младите хора да си намерят работа е това на какви
умения са научени и какъв е продуктът на образователната система. Затова има и конкретни предложения към министър
Кунева, важно е това, което се учи, да бъде практически реализируемо в едно предприятие. Според социалния министър
това все още е проблем в България, защото образователната система не учи младите хора на практически умения.
Зорница Русинова изрази мнение, че различните стажове и практики са много полезни на младите хора, в момента има
около 3000 души, които стажуват в различни предприятия.
"Във връзка с това, което говорихме за младежката безработица и безпътица, ще настоявате ли за увеличение на
минималната работна заплата след 2016 година?", попита водещата Илиана Беновска, Зорница Русинова заяви, че има
предвидено такова увеличение, а през годините минималната работна заплата значително се е увеличила, но в България
около 400 хиляди души работят на минимална работна заплата и тя по-скоро цели обвързване на публичните инвестиции
с някакъв репер, а не е инструмент, който може много да повиши доходите на хората.
Зорница Русинова обясни, че за младите хора е важно това, че от МТСП ще се опитат да стартират с европейски средства
възможност за микрокредитиране и микрофинансиране на млади хора. "Как постъпва Орбан в Унгария, знаете ли?
Младо семейство, млади хора - 35 000 евро им дава безмъзмездна помощ, при определени условия разбира се! Също
още 35 000 им отпуска при много облекчени условия и ето ти един апартамент, който може да си купи едно младо
семейство!", отбеляза водещата Илиана Беновска. Зорница Русинова заяви, че може много по-усилено да се
подпомогнат райони като Северозападна България например, където няма икономическа активност, да се стимулира
предприемачеството. Тя продължи, че се предвиждат заеми до 50 000 лева с акцент към младежите до 29 години. Това е
само един от инструментите, който се използва от ЕС, затова е за лица до 29 години, но всички останали схеми ще са и за
заети, и за безработни деца. Социалният министър се съгласи с водещата, че рисковата група вече е увеличена до 40
години, но инструментите от гледна точка на управление от ЕС се мерят до 29 години и над 29 години.
Влиянието на Брекзит върху българите, които живеят и работят във Великобритания.
Зорница Русинова заяви, че голяма част от българите, които работят във Великобритания, са на високи позиции и са
високо платени. Тя продължи, че предстои неформален съвет на социалните министри и се надява тази тема да бъде във
фокуса на обсъжданията. "С какво конкретно предложение Вие ще влезете в този разговор?", попита водещата Илиана
Беновска, социалният министър отговори, че за нея е много важно през следващите години, докато не приключат
процедурите по напускане на ЕС, Великобритания да спазва европейските правила. Оттам нататък вече е индивидуален
избор за всеки човек къде ще намери своята реализация на пазара на труда. "Защитата на правата на българите в
рамките на ЕС са ясни, оттам нататък е въпрос на двустранни преговори с трети страни!", добави Зорница Русинова.
Реформата в системата за осиновявания.
Зорница Русинова заяви, че една от важните теми за България е закрилата на детето и една от реформите, която дълго
време е чакала своя ред, това е на системата за осиновявания. Още през следващия месец предстоят промени в
семейния кодекс. На първо място трябва да се осигури по-добро и ефективно действия на системата ни, защото в
момента има около 2 500 деца, които могат да бъдат осиновени, а статистиката от миналата година показва, че около 600
деца са били осиновени. Тоест и процедурата не е достатъчно бърза. Социалният министър обясни, че има намерение
28-те областни съвета да бъдат закрити и да се направи един съвет на централно ниво като част от структурата на МТСП.
Тя добави, че очаква по-силно участие на експертно ниво от нейни колеги от МЗ, Министерството на правосъдието и
Министерството на образованието, за да могат да бъдат по-добре защитени правата на децата и да се подпомогнат
кандидат-осиновителите. "Считам, че това е една от стъпките, която ще даде възможност на много деца да имат подобро бъдеще в България!", категорична беше Зорница Русинова.
Как се чувства като наследник на Ивайло Калфин?
"Как се чувствате в стола на Ивайло Калфин?", попита водещата, Зорница Русинова отговори, че всеки наследник на стола
на някой си има собствена линия, тя самата си има собствена кариера в МТСП, познава системата и мисли, че част от
работата й с министър Калфин е била доста полезна, защото са стартирали много инициативи, но има други неща, които
тепърва предстои да направя. "Чисто физически в неговия стол ли седите?", продължи да пита водещата, социалният
министър отговори: "Чисто физически не съм имала време и нямам намерение да сменям стола!".
Зорница Русинова заяви, че не смята, че има нещо в съвместната им работа с Ивайло Калфин, заради което да го
критикува. Тя продължи, че смята, че МТСП трябва да има доста по-сериозен акцент в работата си с хората с увреждания
и с децата. На въпроса за какво би похвалила предшественика си, тя отговори, че това определено е пенсионната
реформа.
Въпросът със "Защо?", на който все още няма отговор.
Зорница Русинова отговори, че се пита защо в нашето общество все още има стигма за хората с увреждания. Тя добави,
че се надява на добро партньорство от всички медии, за да промени тази стигма. Водещата от своя страна предложи да
направят съвместна инициатива в тази посока, на което социалният министър се съгласи.
Социалният министър подари на водещата стихосбирка на Христо Фотев, а Илиана Беновска прочете любимия стих на
Русинова:
"Кълна ви се - аз всичко бих повторил.
Аз всичко бих отново изживял,
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излюбил, изпътувал, изговорил,
измолил и изплакал,
и изсмял."
След това водещата Илиана Беновска подари на своя събеседник книгата "Беновска пита - Ахмед Доган", преиздадена
през 2016 и съдържаща интервюто й с Ахмед Доган от 1992 година.
Акцията Пощенски плик.
Илиана Беновска подари на Русинова нейния плик от кампанията и зададе въпроса кой ще е президент след Плевнелиев
и ликът му ще се "мъдри" ли на пощенски плик на ЕП за антибългарска политика. Тя отговори, че до президентските
избори има доста работа да свърши. "Вярва, че ГЕРБ ще издигне силна кандидатура, която надявам се да има
обществена подкрепа от всички!", завърши Зорница Русинова разговора си с Илиана Беновска в седмичното обзорно
политическо предаване "Беновска пита" по "Канал 3" и "Радио К2".
Труд
√ Даниела Везиева: Млади българи се завръщат, искат да започнат свой бизнес
Много млади българи се завръщат от чужбина, защото искат да започнат свой бизнес на родна земя. Това заяви в Русе
зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева, информира БНР.
"Не е много лесно да живееш в чужбина, не е много лесно там да стартираш бизнес. Да, те са много по-уредени от нас
държави, да, много по-дълго са вървели в този демократичен процес", каза заместник-министърът. Тя допълни, че
младите хора започват да осъзнават, че когато са извън родината си, те винаги са приемани като чужденци. По думите й,
работейки за много по-високи заплати в чужбина, те не са равностойни, защото, ако получаваш 2000 евро в Германия,
стандартът е достатъчно по-висок, 2000 евро в България имат много по-различна стойност.
Според Везиева има вероятност икономиката на страната ни да спечели от излизането на Великобритания от ЕС, но
силно регламентираният пазар може да се окаже ограничител за това.
Мениджър
√ Брюксел, Хага и Рим дегустират българските вина с медали от „Световното по вино” 2016
109-те български вина, отличени с медали от Concours Mondial de Bruxelles (CMB) 2016, бяха дегустирани в Брюксел, Хага
и Рим. Събитията организира CMB, официалният представител за България - "Пробежекс" (Probegex), и българските
посолства в трите държави.
Дипломати, журналисти, винени експерти и търговци от Белгия, Италия, Амстердам бяха сред гостите на официалните
приеми. Вината си представиха българските производители Анжелус Естейт, Беса Валей, Бойар, Винекс Славянци,
Винпром Свищов, Вила Мелник, Винзавод Асеновград, Домейн Бояр, Едуардо Миролио, Еолис Естейт, Изба Карабунар
Меди Вели, Минков Брадърс, Синтика, Шато Бургозоне
50 български изби спечелиха медали от CMB 2016. 45% от наградите за България са златни медали, което е прецедент в
23-годината история на Конкурса. 42% е успеваемостта на страната ни - доста над средното ниво на успеваемост за
останалите страни (30%), известни с традициите си в производството на вино и с качествата на вината си по света.
"България има огромен потенциал като винопроизводител и е много важно как ще го реализираме за в бъдеще. Можем
да се похвалим със забележително разнообразие от над 2 000 сорта. Имаме модерна винена индустрия, която не само
впечатлява с високо качество, но е и в крак с най-новите тенденции. Доказателство за това е засиленото производство на
органично вино и вино без сулфити, което наблюдаваме у нас", коментира Меглена Михова от Probegex.
От компанията поясниха също, че за 2015 г. България заема 10 място като производител на вино в Европа с 1,75 милиона
хектолитра. Общият производствен капацитет на страната ни е 7 пъти по-голям (7,2 милиона хектолитра). Делът на
белите вина е най-значим – 63%, червените са 32%, а десертните - 5%. Най-произвежданият бял сорт в България е
ркацители следван от димят,червен мискет и мускат отонел. При червените най-разпространенu са мерло, каберне
совиньон и памид.
30% от българското вино се изнася навън, като най-големите ни пазари са Япония, Китай, Швеция, Полша, Русия, Канада,
САЩ, БЕНЕЛЮКС. 80% от износа се реализира от 10 български производителя, при общ брой от 235, уточниха още от
Probege.
Инфо news
√ Цената на златото се повиши до двегодишен връх в петък
Цената на златото се повиши до двегодишен връх в петък, след като мнозинството британци подкрепи на референдум
излизане от Европейския съюз и инвеститорите се насочиха към активи убежища като благородния метал и държавните
облигации, съобщи Investing.com
На платформата Comex на нюйоркската борса Nymex златото поскъпна в петък с 4,39% до 1 318,50 долара за тройунция,
след като по-рано докосна върхове от 1 358,20 долара за тройунция. Така беше записано най-голямото еднодневно
повишение от септември 2013 г. и същевременно затваряне на сесията на най-високото ниво от август 2014 г.
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Към 10:40 часа българско време в понеделник златото продължава да поскъпва, като ръстът е с 0,44% до 1 328,25 долара
за тройунция.
52% от британците избраха Обединеното кралство да напусне най-големия търговски блок в света, след което премиерът
Дейвид Камерън, който подкрепяше оставане в ЕС, обяви, че подава оставка. Резултатът върна с нова сила опасенията за
перспективите пред глобалната икономика.
Златото поскъпна от началото на годината с близо 25%, като цената беше насърчена от опасения за глобалния растеж и
въвеждането на отрицателни лихвени проценти от страна на редица централни банки по света. Благородният метал
поскъпна и заради понижените очаквания за затягане на паричната политика в САЩ.
През тази седмица също се очаква висока пазарна волатилност, след като през миналата над 2 трилиона долара бяха
изтрити от стойността на глобалните акции, а британският паунд поевтиня с 10%.
В сряда на конференцията на Европейската централна банка (ЕЦБ) в Португалия изказване ще има Джанет Йелън,
председател на Федералния резерв на САЩ. Във вторник ще бъдат публикувани финалните данни за ръста на
американската икономика в САЩ през първото тримесечие.
Novini bg
√ Спад на европейските борси към 4-месечни дъна
Европейските пазари на акции остават под натиск от продажби за втора поредна сесия на търговия, тъй като
изненадващият вот през миналата седмица за излизане на Великобритания от Европейския съюз продължава да хвърля
негативната си сянка върху глобалните финансови пазари, предаде БНР.
Общият европейски индекс Stoxx Europe 600 се понижава с 2,32% и е на път да приключи днешната търговия в най-ниско
ниво от средата на февруари. Днешното ново понижение е факт, след като в петък индексът приключи със загуба от цели
7 на сто при новината за Brexit - най-солиден дневен спад от октомври 2008-а година насам, когато пазарите бяха
разтърсени от фалита на американската банка Lehman Brothers, дал началото на последната глобална финансова и
икономическа криза.
Неизвестността около икономическото влияние от решението на британците да напуснат ЕС и страховете, че това може
да доведе до "ефекта на доминото" и в други страни членки на общността продължават да държат под солидно
напрежение участниците на световните капиталови пазари.
Немският фондов индекс DAX се понижава с 1,35%, а френският CAC40 - с 1,40%, следвайки техните масивни загуби в края
на миналата седмица съответно с 6,8% и с около 8 на сто.
По-сдържано понижение с едва 0,63% бележи основният индекс на борсата в Мадрид IBEX-35, въпреки че резултатите от
проведените вчера извънредни избори в Испания почти повтарят "патовата" политическа картина, която се получи след
предходните избори в края на 2015 година. Десницата на премиера Рахой остава първа политическа сила, но отново при
липсата на ясно мнозинство за съставяне на самостоятелно управление.
Британският фондов индекс FTSE100 губи 1,32% от стойността си, задълбочавайки петъчния си спад от 3,2 на сто, въпреки
че преди старта на днешната търговия в Лондон финансовият министър Джордж Озбърн се опита да успокои
финансовите пазари, подчертавайки, че неговият екип, Английската централна банка и останалите управляващи органи в
страната разполагат с добре обмислени планове за непредвидени ситуации, които могат да бъдат задействани, ако е
необходимо.
Нашата икономика е достатъчно силна, за да се изправи пред настоящите предизвикателства, подчерта той.
Най-солиден спад бележат акциите във финансовата сфера, тъй като потенциалното негативно икономическо влияние от
излизането на Великобритания от ЕС вероятно ще влоши допълнителни перспективите пред рентабилността и печалбите
на банките и на застрахователните компании и то във времена, когато регионалните банки вече са изправени пред
влошаваща се възвращаемост и нарастващи необслужваеми кредити.
Европейският STOXX 600 Banks index се обезценява с нови над 5% и вече наближава най-ниските нива, отчетени по време
на дълговата криза в еврозоната през 2011 година. Спад с над 4% към най-ниско ниво от декември 2013 година отчита и
индексът, включващ 600-те водещи европейски застрахователни компании.
Логично, най-солидни разпродажби продължава да има при акциите на британските банки, които само в рамките на
началото на петъчната търговия изтриха около 30% от пазарната си капитализация. Днес акциите на Royal Bank of Scotland
Group PLC се понижават с нови 14,66%, на Barclays PLC - с 11,86% и на Lloyds Banking Group PLC - с над 9 на сто.
Банките извън Великобритания също са подложени на агресивни продажби, като акциите на швейцарската Credit Suisse
Group AG падат със 7,83%, на немската Deutsche Bank AG - със 7,36% и на френската Société Générale SA - с 6,91%.
Капитал
√ Нов проект подкрепя микропредприемачи в хранителния сектор
През localfood.bg малки и стартиращи бизнеси ще могат да ползват и безплатни юридически, технологични,
маркетингови консултации.
Скъсяване на веригите за доставка на храни от малки производители и преработватели. Улеснен достъп до пазара на
местни фермерски продукти. Подкрепа за предприемачество на светло на стартиращи микро- и малки предприятия от
хранително-вкусовия сектор. Това са главните цели на учредената през март т.г. фондация "ЛокалФууд.БГ". Зад идеята и
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нейната реализация стои Гергана Кабаиванова - един от създателите на фермерския пазар в Пловдив. Проектът получи
подкрепа от 136 хил. лева от фондация "Америка за България".
"Идеята се роди в резултат от опита ми с пилотните фермерски пазари. Анализът от първите две години на тяхното
провеждане в Пловдив, София, Варна и Бургас показва, че сами по себе си те не помагат за самостоятелното развитие на
устойчиви земеделски и занаятчийски бизнеси, въпреки че отключиха значими промени в сектора", разказва Гергана
Кабаиванова. Затова тя стигнала до решението да привлече екип от експерти в областта на микропредприемачеството и
да основе "ЛокалФууд.БГ".
Инкубатор за микробизнеси
"Мрежата LocalFood.bg по същество ще бъде инкубатор за стартиращи и за развитие на вече съществуващи
микробизнеси в областта на земеделието и храните. Целта е до края на 2017 г. да подпомогнем създаването на поне 50
нови предприемачи и да улесним достъпа до пазара на регистрирани земеделски производители", обяснява Гергана
Кабаиванова.
Подкрепата включва безплатни онлайн консултации - юридически, технологични, маркетингови, комуникационни,
предоставени от експертите на фондацията чрез сайта www.localfood.bg. "На него ще публикуваме общодостъпни
помагала - наръчници, документи, приложения, които да подпомогнат хората с идеи, решили да започнат собствен
бизнес в хранителния бранш. Вече имаме уговорка с агенцията по храните за съвместно разработване на лесни
ръководства за стартиране на бизнес – например "Как да отворя пекарна". Ще предложим и ръководства за въвеждане
на добри производствени практики и на системата НАССР за контрол на критичните точки в производството, за създаване
на технологична документация. Ще има и приложение за безплатно създаване на етикети", обяснява Кабаиванова. Тези
продукти ще бъдат качени и на сайта на агенцията по храните.
Създаване на общност
Чрез мрежата участниците в проекта ще имат връзка с други производители. "Сайтът е отворен за въпроси и отговори, за
изграждане на директни контакти между хора с идеи, експерти, инвеститори. Чрез него ще предлагаме и възможност за
разширени платени консултации по специфични въпроси", обяснява Гергана Кабаиванова. По думите й предстои
изготвяне на видеопоредица и на статии, с които екипът ще покаже постигнатото от предприемачи с вече успяващ
микробизнес в хранителния сектор.
Проектът предвижда и два национални тура с безплатни обучения. Занятията ще са в София, Пловдив, Варна, Бургас,
Велико Търново и Видин. Първата поредица започва на 29 юни, а втората ще бъде през пролетта на 2017 г. Темите на
обучение включват: "Стъпки в легализацията на стартиращи микробизнеси в областта на земеделието и храните",
"Видове хранителни обекти, регистрация, етикетиране на хранителни продукти", "Продуктово представяне и достъп до
пазара", "Микропредприемачество и финанси за стартиране на бизнес".
Екипът планира и по-тясно специализирани платени курсове за придобиване на задължителни умения за стартиране на
бизнес.
Какво е специфичното
"Специфичното за "ЛокалФууд.БГ" е стремежът за широко достигане, достъпност, отвореност (open source) на
експертните услуги и приложимостта им не само за бизнеса, но и за гражданския сектор. Прилагаме и нов
комуникационен подход, който да осигури активна обратна връзка от тези, които ще ползват услугите, както и да улесни
сдружаването между тях", коментира Гергана Кабаиванова. И обобщава: "В крайна сметка дългосрочната ни цел е да
поставим началото на нормативни промени, за да могат малките бизнеси да се развиват свободно."
Вече са налице и първите микропредприемачи, получи подкрепа по проекта. "Използвах безплатни наръчници на
"ЛокалФууд.БГ", които ми помогнаха да въведа системата НАССР за контрол и безопасност на храните. Успях да го
направя самостоятелно, без да използвам консултант", разказва Елица Сотирова, собственик на пекарна "Рустика" в
Перник, която произвежда хляб с квас. "Много хора са кулинарни творци, занаятчии, които обичат да готвят. Всички те
имат умения и се чудят как да ги използват, за да стартират свой бизнес. Трудно е човек да се реши на такава стъпка, ако
му липсват специално образование, контакти, информация, затова повечето се отказват, преди да опитат. Сайтът на
"ЛокалФууд.БГ" ще помогне точно на такива хора да се престрашат и да започнат самостоятелен бизнес, защото
ресурсите са свободни и позволяват човек да се сдобие с познания, които да му дадат сигурност в това, което прави",
обобщава Сотирова.
Срокът на проекта е 18 месеца. Очаква се през това време фондацията да натрупа опит и да развие своя стопанска
дейност за допълнителни индивидуални консултации, обучения и фестивални дейности.
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