Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Българско национално радио
√ Васил Велев, АИКБ: Продължаваме да планираме бюджети с дефицит
Димитър Манолов: Бюджет 2017 е бюджет на инерцията
Технократично погледнато, бюджетът за 2017 година е направен добре, макроикономическите прогнози са добри,
планирана е добра събираемост на приходите, запазват се данъците, но дотук са хвалбите. Този коментар направи в
предаването "Преди всички" Васил Велев, председател на Асоциацията на
индустриалния капитал:
В този бюджет се оглеждат пропуснатите възможности на отложените реформи и то
в много сфери – например сферата на сигурността и отбраната. Ръстът в отбраната е
огромен – при липсата на военна доктрина това въоръжаване за сметка на отказ от
по-сериозно увеличение на разходите за образование, наука и култура за нас е
незащитимо. Инвалидните пенсии отново растат. Виждаме и отказ от
административна реформа.
На старта на дискусиите по Бюджет 2017 Велев формулира една от основните критики
на работодателите така:
Кризата е далеч зад гърба ни и икономиката се развива сравнително добре, въпреки
това продължаваме да планираме бюджети с дефицит, каквито се планират, когато
икономиката върви надолу.
Работодателите прогнозират задържане на ръста на заетостта и затруднен процес по
наемането на нискоквалифициран персонал.
Икономиката е във фаза на растеж, ръстът е 3 на сто, но в Румъния е 6, посочи още
той и подчерта, че ръстът може да е по-голям, ако не се неглижират предложенията
на работодателите. Васил Велев каза още, че по управлението на дълга нещата стоят
добре.
От страна на синдикатите президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов отбеляза,
че никой не е искал да се договори механизъм за определяне на минималната
работна заплата, а това е била маневра, с която се цели избягване на темата за
нейното увеличение и вдигане на шум:
При всяко вдигане на минималната работна заплата се говорят е дни и същи неща –
за загуба на работни места и фалити. МРЗ отива единствено и само за потребление.
От нея никой не трупа, никой не инвестира и не прави капиталови разходи.
Проблемът на България много отдавна е ясен – доходите.
В Бюджет 2017 няма достатъчно политика в подкрепа на доходите, категоричен беше Манолов:
Увеличението на бюджета за култура няма да стигне за нищо, бюджетите за наука остават практически същите, има
проблеми с финансирането на НК "Железопътна инфраструктура". Нашата система на отбрана е такова оперетно нещо, че
там въобще не виждам смисъл да се полагат усилия за сегашния й вид. Сега това е глупаво харчене на средства.
Манолов не намира проблем във формирането на бюджет с дефицит и дори смята, че дефицитът трябва да е малко повисок.
Димитър Манолов определи бюджетът за 2017 година като бюджет на инерцията и допълни, че в него със сигурност трябва
да се направят вътрешни размествания, без драматични числа, особено в науката и културата.
Двете мнения чуйте в звуковия файл.
Banks.dir.bg
√ Васил Велев: Продължаваме да планираме бюджети с дефицит
Технократично погледнато, бюджетът за 2017 година е направен добре, макроикономическите прогнози са добри,
планирана е добра събираемост на приходите, запазват се данъците, но дотук са хвалбите.
Този коментар направи в предаването "Преди всички" Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния
капитал: В този бюджет се оглеждат пропуснатите възможности на отложените реформи и то в много сфери – например
сферата на сигурността и отбраната. Ръстът в отбраната е огромен – при липсата на военна доктрина това въоръжаване за
сметка на отказ от по-сериозно увеличение на разходите за образование, наука и култура за нас е незащитимо.
Инвалидните пенсии отново растат. Виждаме и отказ от административна реформа.
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На старта на дискусиите по Бюджет 2017 Велев формулира една от основните критики на работодателите така: Кризата е
далеч зад гърба ни и икономиката се развива сравнително добре, въпреки това продължаваме да планираме бюджети с
дефицит, каквито се планират, когато икономиката върви надолу.
Работодателите прогнозират задържане на ръста на заетостта и затруднен процес по наемането на нискоквалифициран
персонал. Икономиката е във фаза на растеж, ръстът е 3 на сто, но в Румъния е 6, посочи още той и подчерта, че ръстът
може да е по-голям, ако не се неглижират предложенията на работодателите. Васил Велев каза още, че по управлението
на дълга нещата стоят добре.
От страна на синдикатите президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов отбеляза, че никой не е искал да се договори
механизъм за определяне на минималната работна заплата, а това е била маневра, с която се цели избягване на темата за
нейното увеличение и вдигане на шум: При всяко вдигане на минималната работна заплата се говорят едни и същи неща
– за загуба на работни места и фалити. МРЗ отива единствено и само за потребление. От нея никой не трупа, никой не
инвестира и не прави капиталови разходи. Проблемът на България много отдавна е ясен – доходите. В Бюджет 2017 няма
достатъчно политика в подкрепа на доходите, категоричен беше Манолов: Увеличението на бюджета за култура няма да
стигне за нищо, бюджетите за наука остават практически същите, има проблеми с финансирането на НК "Железопътна
инфраструктура". Нашата система на отбрана е такова оперетно нещо, че там въобще не виждам смисъл да се полагат
усилия за сегашния й вид. Сега това е глупаво харчене на средства.
Манолов не намира проблем във формирането на бюджет с дефицит и дори смята, че дефицитът трябва да е малко повисок. Димитър Манолов определи бюджетът за 2017 година като бюджет на инерцията и допълни, че в него със сигурност
трябва да се направят вътрешни размествания, без драматични числа, особено в науката и културата.
Новини дир.бг
√ Васил Велев, АИКБ: Продължаваме да планираме бюджети с дефицит
Технократично погледнато, бюджетът за 2017 година е направен добре, макроикономическите прогнози са добри,
планирана е добра събираемост на приходите, запазват се данъците, но дотук са хвалбите. Този коментар направи по БНР
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал:
"В този бюджет се оглеждат пропуснатите възможности на отложените реформи и то в много сфери – например сферата
на сигурността и отбраната. Ръстът в отбраната е огромен – при липсата на военна доктрина това въоръжаване за сметка
на отказ от по-сериозно увеличение на разходите за образование, наука и култура за нас е незащитимо. Инвалидните
пенсии отново растат. Виждаме и отказ от административна реформа.“
√ Doing Business Awards – във фокуса на последните две правителства
Класацията Doing Business Awards е доста авторитетна и поради това предишните две правителства обърнаха особено
внимание на позицията на България в нея. Това заяви Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) в
Бизнес старт с Иван Нончев. Заедно с Камен Колев от Българската стопанска камара (БСК) той коментира 39-то място на
България в ежегодната класация Ease of Doing Business.
Факти
√ Васил Велев, АИКБ: Продължаваме да планираме бюджети с дефицит
Бюджет 2017 е бюджет на инерцията, заяви Димитър Манолов
Технократично погледнато, бюджетът за 2017 година е направен добре, макроикономическите прогнози са добри,
планирана е добра събираемост на приходите, запазват се данъците, но дотук са хвалбите. Този коментар направи по БНР
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал:
"В този бюджет се оглеждат пропуснатите възможности на отложените реформи и то в много сфери – например сферата
на сигурността и отбраната. Ръстът в отбраната е огромен – при липсата на военна доктрина това въоръжаване за сметка
на отказ от по-сериозно увеличение на разходите за образование, наука и култура за нас е незащитимо. Инвалидните
пенсии отново растат. Виждаме и отказ от административна реформа."
На старта на дискусиите по Бюджет 2017 Велев формулира една от основните критики на работодателите така:
"Кризата е далеч зад гърба ни и икономиката се развива сравнително добре, въпреки това продължаваме да планираме
бюджети с дефицит, каквито се планират, когато икономиката върви надолу."
Работодателите прогнозират задържане на ръста на заетостта и затруднен процес по наемането на нискоквалифициран
персонал.
Икономиката е във фаза на растеж, ръстът е 3 на сто, но в Румъния е 6, посочи още той и подчерта, че ръстът може да е поголям, ако не се неглижират предложенията на работодателите. Васил Велев каза още, че по управлението на дълга нещата
стоят добре.
От страна на синдикатите президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов отбеляза, че никой не е искал да се договори
механизъм за определяне на минималната работна заплата, а това е била маневра, с която се цели избягване на темата за
нейното увеличение и вдигане на шум:
"При всяко вдигане на минималната работна заплата се говорят е дни и същи неща – за загуба на работни места и фалити.
МРЗ отива единствено и само за потребление. От нея никой не трупа, никой не инвестира и не прави капиталови разходи.
Проблемът на България много отдавна е ясен – доходите."
В Бюджет 2017 няма достатъчно политика в подкрепа на доходите, категоричен беше Манолов:
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"Увеличението на бюджета за култура няма да стигне за нищо, бюджетите за наука остават практически същите, има
проблеми с финансирането на НК "Железопътна инфраструктура". Нашата система на отбрана е такова оперетно нещо, че
там въобще не виждам смисъл да се полагат усилия за сегашния ѝ вид. Сега това е глупаво харчене на средства."
Манолов не намира проблем във формирането на бюджет с дефицит и дори
смята, че дефицитът трябва да е малко по-висок. Димитър Манолов
определи бюджета за 2017 година като бюджет на инерцията и допълни, че
в него със сигурност трябва да се направят "вътрешни размествания, без
драматични числа, особено в науката и културата."
БНТ
√ Заложени са повече разходи в Бюджет 2017 (обзор)
2 милиарда лева повече са харчовете заложени в държавната сметка.
Приходите от данъци и осигуровки също са повече в сравнение с тази
година. За какво ще харчим и означава ли това, че догодина може да
очакваме по-бързо развитие на икономиката и разкриване на нови работни места. Мнението на експертите потърси Илина
Бисерова.
Догодина бизнесът очаква икономиката да продължи да расте. И дефицитът да е по-малък, тоест държавата да започне да
харчи толкова, колкото събира. Прогнозите в прокетобюджета показват, че заложеният ръст е дори по-нисък от тази
година, а дефицитът се запазва. Всичко това плюс по-големите разходи с 2 милиарда лева показват, според икономистите,
че икономиката ни няма да се раздвижи и хората няма да получават по-големи доходи.
Калоян Стайков - Институт за пазарна икономика: Очевидно тази връзка между публични разходи и икономически растеж,
благоденствие заплати и т.н. не е толкова явна и по скоро е малко съмнителна. Добрин Иванов - Асоциация на
индустриалния капитал: Повечето разходи по бюджета не означават автоматично повече работни места, а означават, че
държавният апарат ще изхарчи повече пари, и може и да означава разходите за инвестиции да са повече и това вече би
увеличили работните места.
За какво всъщност ще харчим - 230 милиона лева за образование, 825 милиона - за отбрана, както и най-голямото перо
Националният фонд, където са европрограмите - 1 милиард и половина лева. Според бизнеса обаче липсват реформи в
тези сектори.
Нещо повече. Вдигането на осигуровките за пенсия с 1% от една страна ще повиши приходите в социалната сфера, но може
и да доведе до задържане или дори намаляване на работните места. Казус, който сблъска синдикати и работодатели.
Калоян Стайков - Институт за пазарна икономика: Това може да обезкуражи да наемат нови хора, а понякога дори да
освободят работещи хора, което може да има и негативен ефект върху приходите от осигуровки. Добрин Иванов Асоциация на индустриалния капитал: При тази минимална работна заплата и запазване на минималните осигурителни
доходи ще се получи парадокса чистачките в БАН да получават колкото доцентите. Ваня Григорова - икономически
съветник към КТ "Подкрепа": Нищо подобно, последната година също се увеличи минималната работа заплата и заетостта
също се увеличи, така че минимум статистическите данни от последната година опровергават твърденията на
работодателите.
Предстои утре (б.р. – днес) Тристранният съвет да обсъди бюджета.
Дарик радио
√ Млади технически гении от цялата страна се събраха на форум в Г. Оряховица
В продължение на три дни Горна Оряховица ще бъде столица на млади технически гении от цялата страна. 48 отбора със
158 участници ще премерят сили по време на първия конкурс-изложение Младежко техническо творчество, който се
провежда от 27 до 29 октомври в Спортна зала "Никола Петров".
Целта на инициативата е да се даде възможност за популяризиране и изява на творческите търсения, иновации и добри
практики в областта на техниката, разработени от младите хора в България, с цел да се засили връзката професионално
образование –бизнес. Организатори на изложението са Фондация "Милен Григоров", "Ротари клуб" Горна Оряховица Лясковец, НТС – Велико Търново, със съдействието, организационната, финансова и логистична подкрепа на Община Горна
Оряховица и с домакинството на ОП "младежки дейности спортни имоти и прояви".
Официалното откриване на първото издание на конкурса –изложение "Младежко техническо творчество" започна с
изпълненията на Представителен духов оркестър на Военния университет и мажоретките на СУ "Вичо Грънчаров". "Това е
първата крачка за приобщаване на младите хора към техниката и точните науки, обясни инициатора на събитието инж.
Владимир Григоров.
Много хора не ни повярваха в началото, но и много хора ни подкрепиха. Ние пък смятаме догодина да го направим
международно", каза още Григоров. "Като горнооряховчанин съм горд, че 91 години след първия мострен панаир Горна
Оряховица отново е център на изложение от национален мащаб. Надявам се в следващите дни тук да бъде една
работилница за идеи, за обмяна на опит и информация", каза кметът на Общината инж. Добромир Добрев, който пристигна
по атрактивен начин за откриването, карайки електрическа тротинетка.
"Ще подкрепяме тази инициатива и в бъдеще, защото на България в момента най-много са й необходими инженернотехнически кадри, изобретатели и иноватори", обяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил
Велев. Изминаха 25 години от последното подобно събитие. Дано вие поставите едно ново начало, което да възроди
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добрите традиции, обърна се той към домакините. Има много българи, които със своите иновации са променили света.
Вие сте наследници на славни традиции. Дано тази инициатива тласне повече млади хора към техниката и науката", обърна
се Велев към младежите, участващи в изложението.
Събитието бе подкрепено и от Федерацията на научно-техническите съюзи в България. "Ние отдавна обмисляме как да
създадем нещо подобно и с огромно задоволство разбрахме, че вече са ни изпреварили. Може да разчитате на нас и
догодина", обяви Марин Антонов от НТС.
На официалното откриване присъстваха още заместник-кметовете на Общината Николай Георгиев и Йорданка Кушева,
началникът на РУО – Велико Търново инж. Розалия Личева, Боряна Кадмонова, изпълнителен директор на фондация
"Еврика", професори и доценти на технически университети в страната и още изкушени и науката и техниката гости.
В изложението със свои разработки се представят екипи от БАН, техническите университети в София, Варна, Габрово и
Русе, Професионални гимназии по машиностроене, мехатроника, електроника, електротехника, транспорт, роботика,
оптика, строителство и архитектура от различни населени места в страната, Младежки екипи от различни фирми в
България. Горна Оряховица е представена с общо седем екипа.
Гостите на изложението могат да видят интересни експонати като: говорещ контейнер за отпадъци, "умна лампа", пишещ
робот, различни иновативни системи и технически разработки, "интелигентни" къщи, пешеходна пътека за незрящи и др.
Най-добрите от тях ще бъдат отличени и ще получат наградите си на 28.10. от 17.30 ч. на церемония в НЧ "Напредък –
1869". Разработките ще бъдат оценявани от четиричленно жури с председател проф. дтн инж. Георги Попов от ТУ – София.
След награждаването започва и концерт за участниците и гостите в изложението. По-рано през деня в Зала 1 на Общината
ще се проведе научно-техническа конференция. Тя ще започне от 10.00 ч. Изложението ще бъде закрито на 29.10. в 15.00
ч.
√ Обществените съвети на професионалните училища се определят от областния управител
Среща с представителите на национално представителните работодателски организации за област Ямбол във връзка с
разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование проведе областният управител на Ямбол Димитър
Иванов.
Национално представителните работодателски организации, които се включиха в разговорите са Ямболска търговскопромишлена палата, Асоциация на индустриалния капитал, Индустриална стопанска асоциация, Конфедерация на
работодателите и индустриалците в България. Работодателските организации ще предложат свои членове за участие в
обществените съвети на тринадесет професионални гимназии и училища в област Ямбол с паралелки за професионална
квалификация.
Дейността на обществените съвети е свързана с одобряване стратегията за развитие на съответното училище, с участие в
работата на педагогическия съвет. Също така ще предлагат политики и мерки за подобряване качеството на
образователния процес, ще дават становище за разпределяне на бюджета по дейности, както и за отчета за изпълнението
му и др.
Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и училището и за граждански контрол на
управлението им. В състава на обществения съвет на училище, което извършва обучение за придобиване на
професионална квалификация, се включва и представител на работодателите.
24 Часа
√ Горна Оряховица е домакин на първото изложение за младежко техническо творчество
Говорещ контейнер, който благодари за изхвърления боклук, роборъка, умна лампа, хуманоид за терапия на деца аутисти,
роботи за обследване на тръби, дизайнерски лампов усилвател, модели за контрол на достъп и управление на трафика,
проект на модерна къща - това са само част от иновативните разработки, които представят изобретатели на първото по
рода си изложение-конкурс "Младежко техническо творчество" в Горна Оряховица. До 29 октомври градът е столица на
научната мисъл и идеите на бъдещето. 48 отбора със 152 участници се представят на изложението в Спортна зала "Никола
Петров". Разработки в сферите на транспорта, мехатрониката, електрониката и електрониката, роботиката, оптиката,
строителството и архитектурата показват повечето от професионалните гимназии в страната. Участват всички технически
университети, БАН, младежки екипи от фирми за иновации.
"Това е първата крачка за приобщаване на младите хора към техниката и точните науки", обясни инициаторът на
изложението-конкурс инж. Владимир Григоров. "Много хора не ни повярваха в началото, но и много съмишленици ни
подкрепиха. Ние пък смятаме догодина да го направим международно", допълни инж.Григоров.
Атрактивната изложба се осъществява със съдействието на Община Горна Оряховица, която е осигурила финансова,
организационна и логистична подкрепа.
"Горд съм, че 91 години след първия мострен панаир, състоял се в нашия град, Горна Оряховица отново е център на
изложение от национален мащаб. Надявам се в следващите дни тук да бъде една работилница за идеи, за обмяна на опит
и информация", каза кметът инж.Добромир Добрев. Той пристигна за проявата, карайки елекрическа тротинетка.
Екип от Института по системно инженерство и роботика при БАН показаха робот хуманоид
"Ще подкрепяме тази инициатива и в бъдеще, защото на България в момента най-много са й необходими инженернотехнически кадри, изобретатели и иноватори", обяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил
Велев. "Изминаха 25 години от последното подобно събитие. Дано вие поставите едно ново начало, което да възроди
добрите традиции. Има много българи, които със своите иновации са променили света. Вие сте наследници на славни
4

традиции. Дано тази инициатива тласне повече млади хора към техниката и науката", обърна се Велев към младежите,
участващи в изложението.
Клуб Роботи -Бяла демонстрират спортни роботи за състезания СНИМКА: Дима Максимова
Събитието бе подкрепено и от Федерацията на научно-техническите съюзи в България. "Ние отдавна обмисляме как да
създадем нещо подобно и с огромно задоволство разбрахме, че вече са ни изпреварили. Може да разчитате на нас и
догодина", обяви Марин Антонов от НТС.
Кметът на Горна Оряховица Добромир Добрев покара електрическа тротинетка, транспортът на бъдещето. СНИМКА: Дима
Максимова
Разработките на участващите екипи ще бъдат оценявани от специализирано жури от учени и професионалисти. Отличените
ще бъдат обявени на 28 октомври от 17,30 часа в читалище "Напредък 1869", където ще има и специален концерт-поздрав.
Според организаторите обаче най-голямата награда ще бъде за онзи иновативен проект, който има потенциал за
устойчиво развитие. Той ще бъде подпомогнат от Инициативния комитет и ще се търсят варианти за неговото внедряване
в бита и производството.
Tвоят Бизнес
√ Откриха първи конкурс-изложение Младежко техническо творчество
Над 60 творчески колектива от училища, техникуми, университети, фирми от страната, ученици, студенти и младежи от
цялата страна се включват в първото издание на конкурса-изложение Младежко техническо творчество, чийто домакин от
днес до 29 октомври ще бъде Горна Оряховица. Първото по рода си за България събитие е организирано от инициативен
комитет, включващ Фондация "Милен Григоров", НТС за Великотърновска област и фирми от региона, и със съдействието
на Община Горна Оряховица. Участие ще вземат и екипи от БАН и Фондация "Университет за деца".
В конкурса-изложение участват ученици, студенти и младежи, които работят във фирми, използващи иновативни изделия
и технологии. Областите, в които ще се състезават са мехатроника, машиностроене, електроника и електротехника,
роботика, приложна механика. Участниците ще се представят с полезни модели, конструкции, изделия, макети,
инструменти, софтуер или машини.
Подобен форум не е организиран през последните 25 години и събитието се превърна в изложение на младите
изобретатели. С него се поставя ново начало на прегледите на младежкото техническо творчество в страната. Очакванията
на организаторите и на участниците са, че този форум може да се превърне в ежегодна среща на младите иноватори.
При откриването на форума г-н Велев подчерта, че привличането на интереса на младите хора към природоматематическите и техническите специалности е изключително важно, защото те са най-нужните хора на индустрията днес.
Човешкият ресурс е основен фактор за икономически растеж и липсата на подготвени кадри се оказва основна пречка.
Председателят на АИКБ отбеляза, че именно Асоциацията изигра възлова роля при налагането на решението за създаване
на "защитени" специалности в професионалното образование. Така вече в ценни и дефицитни, но непопулярни
специалности ще могат да се създават и малобройни паралелки и да се обучават така нужните на индустрията кадри. Пак
АИКБ оказва постоянен натиск за пренасочване на средствата във висшето образование към техническите и инженерните
специалности, както и към изучаващите фундаментални науки като математика, физика и химия.
Велико Търново Утре
√ Три дни Горна Оряховица е столица на млади технически гении от цялата страна
48 отбора със 158 участници мерят сили на първия конкурс-изложение
В продължение на три дни Горна Оряховица ще бъде столица на млади технически гении от цялата страна. 48 отбора със
158 участници ще премерят сили по време на първия конкурс-изложение Младежко техническо творчество, който се
провежда от 27 до 29 октомври в Спортна зала "Никола Петров". Целта на инициативата е да се даде възможност за
популяризиране и изява на творческите търсения, иновации и добри практики в областта на техниката, разработени от
младите хора в България, с цел да се засили връзката професионално образование –бизнес. Организатори на изложението
са Фондация "Милен Григоров", "Ротари клуб" Горна Оряховица - Лясковец, НТС – Велико Търново, със съдействието,
организационната, финансова и логистична подкрепа на Община Горна Оряховица и с домакинството на ОП "младежки
дейности спортни имоти и прояви".
Официалното откриване на първото издание на конкурса –изложение "Младежко техническо творчество" започна с
изпълненията на Представителен духов оркестър на Военния университет и мажоретките на СУ "Вичо Грънчаров". "Това е
първата крачка за приобщаване на младите хора към техниката и точните науки, обясни инициатора на събитието инж.
Владимир Григоров. Много хора не ни повярваха в началото, но и много хора ни подкрепиха. Ние пък смятаме догодина
да го направим международно", каза още Григоров. "Като горнооряховчанин съм горд, че 91 години след първия мострен
панаир Горна Оряховица отново е център на изложение от национален мащаб. Надявам се в следващите дни тук да бъде
една работилница за идеи, за обмяна на опит и информация", каза кметът на Общината инж. Добромир Добрев, който
пристигна по атрактивен начин за откриването, карайки електрическа тротинетка. "Ще подкрепяме тази инициатива и в
бъдеще, защото на България в момента най-много са й необходими инженерно-технически кадри, изобретатели и
иноватори", обяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. Изминаха 25 години от
последното подобно събитие. Дано вие поставите едно ново начало, което да възроди добрите традиции, обърна се той
към домакините. Има много българи, които със своите иновации са променили света. Вие сте наследници на славни
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традиции. Дано тази инициатива тласне повече млади хора към техниката и науката", обърна се Велев към младежите,
участващи в изложението.
Събитието бе подкрепено и от Федерацията на научно-техническите съюзи в България. "Ние отдавна обмисляме как да
създадем нещо подобно и с огромно задоволство разбрахме, че вече са ни изпреварили. Може да разчитате на нас и
догодина", обяви Марин Антонов от НТС.
На официалното откриване присъстваха още заместник-кметовете на Общината Николай Георгиев и Йорданка Кушева,
началникът на РУО – Велико Търново инж. Розалия Личева, Боряна Кадмонова, изпълнителен директор на фондация
"Еврика", професори и доценти на технически университети в страната и още изкушени и науката и техниката гости.
В изложението със свои разработки се представят екипи от БАН, техническите университети в София, Варна, Габрово и
Русе, Професионални гимназии по машиностроене, мехатроника, електроника, електротехника, транспорт, роботика,
оптика, строителство и архитектура от различни населени места в страната, Младежки екипи от различни фирми в
България. Горна Оряховица е представена с общо седем екипа.
Гостите на изложението могат да видят интересни експонати като: говорещ контейнер за отпадъци, "умна лампа", пишещ
робот, различни иновативни системи и технически разработки, "интелигентни" къщи, пешеходна пътека за незрящи и др.
Най-добрите от тях ще бъдат отличени и ще получат наградите си на 28.10. от 17.30 ч. на церемония в НЧ "Напредък –
1869". Разработките ще бъдат оценявани от четиричленно жури с председател проф. дтн инж. Георги Попов от ТУ – София.
След награждаването започва и концерт за участниците и гостите в изложението. По-рано през деня в Зала 1 на Общината
ще се проведе научно-техническа конференция. Тя ще започне от 10.00 ч. Изложението ще бъде закрито на 29.10. в 15.00
ч.
Вестник Седмицата
√ Техническият гений на България се събра в Горна Оряховица
В продължения на три дни Горна Оряховица ще бъде столица на научно-техническата мисъл на България. 48 отбора със
152 участници се включиха в първото по рода си Изложение-конкурс на младежкото научно-техническо творчество.
Представени са голяма част от техническите гимназии в страната, участват всички технически университети, БАН, младежки
екипи от фирми. Представените разработки са много разнообразни и представят кажи-речи всички аспекти на
техническата наука. Те ще бъдат оценявани от специализирано жури от учени и професионалисти. Отличените ще бъдат
обявени на 28 октомври от 17,30 часа в НЧ "Напредък 1869", където ще има и специален концерт-поздрав за всички
участници във форума.
Официалното откриване на проявата започна с изпълненията на Представителен духов оркестър на Военния университет
и мажоретките на СУ "Вичо Грънчаров".
Това е първата крачка за приобщаване на младите хора към техниката и точните науки, обясни инициатора на
изложението-конкурс инж. Владимир Григоров. Много хора не ни повярваха в началото, но и много хора ни подкрепиха.
Ние пък смятаме догодина да го направим международно, каза още Григоров.
Като горнооряховчанин съм горд, че 91 години след първия мострен панаир Горна Оряховица отново е център на
изложение от национален мащаб. Надявам се в следващите дни тук да бъде една работилница за идеи, за обмяна на опит
и информация, каза кметът инж. Добромир Добрев, който пристигна за проявата, карайки елекрическа тротинетка.
Ще подкрепяме тази инициатива и в бъдеще, защото на България в момента най-много са й необходими инженернотехнически кадри, изобретатели и иноватори, обяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил
Велев. Изминаха 25 години от последното подобно събитие. Дано вие поставите едно ново начало, което да възроди
добрите традиции, обърна се той към домакините. Има много българи, които със своите иновации са променили света.
Вие сте наследници на славни традиции. Дано тази инициатива тласне повече млади хора към техниката и науката, обърна
се Велев към младежите, участващи в изложението.
Събитието бе подкрепено и от Федерацията на научно-техническите съюзи в България. Ние отдавна обмисляме как да
създадем нещо подобно и с огромно задоволство разбрахме, че вече са ни изпреварили. Може да разчитате на нас и
догодина, обяви Марин Антонов от НТС.
Елена ВЕЛКОВА
Свободен народ
√ Конкурсът-изложение „Младежко техническо творчество“ беше открит в Горна Оряховица от председателя на АИКБ
г-н Васил Велев
Подобен форум не е организиран през последните 25 години и събитието се превърна в изложение на младите
изобретатели
В конкурса - изложение участват ученици, студенти и младежи, които работят във фирми, използващи иновативни изделия
и технологии. Областите, в които се състезават са мехатроника, машиностроене, електроника и електротехника, роботика,
приложна механика. Участниците се представят с полезни модели, конструкции, изделия, макети, инструменти, софтуер
или машини. Снимка: Архив на АИКБ.
Над 60 творчески колектива от училища, техникуми, университети, фирми от страната, ученици, студенти и младежи от
цялата страна се включват в първото издание на конкурса-изложение Младежко техническо творчество, чийто домакин от
27-ми до 29-ти октомври е Горна Оряховица. Първото по рода си за България събитие е организирано от инициативен
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комитет, включващ Фондация „Милен Григоров”, НТС за Великотърновска област и фирми от региона, и със съдействието
на Община Горна Оряховица. Участие ще вземат и екипи от БАН и Фондация „Университет за деца”.
В конкурса-изложение участват ученици, студенти и младежи, които работят във фирми, използващи иновативни изделия
и технологии. Областите, в които се състезават са мехатроника, машиностроене, електроника и електротехника, роботика,
приложна механика. Участниците се представят с полезни модели, конструкции, изделия, макети, инструменти, софтуер
или машини.
Подобен форум не е организиран през последните 25 години и събитието се превърна в изложение на младите
изобретатели. С него се поставя ново начало на прегледите на младежкото техническо творчество в страната. Очакванията
на организаторите и на участниците са, че този форум може да се превърне в ежегодна среща на младите иноватори.
При откриването на форума г-н Велев подчерта, че привличането на интереса на младите хора към природоматематическите и техническите специалности е изключително важно, защото те са най-нужните хора на индустрията днес.
Човешкият ресурс е основен фактор за икономически растеж и липсата на подготвени кадри се оказва основна пречка.
Председателят на АИКБ отбеляза, че именно Асоциацията изигра възлова роля при налагането на решението за създаване
на „защитени“ специалности в професионалното образование. Така вече в ценни и дефицитни, но непопулярни
специалности ще могат да се създават и малобройни паралелки и да се обучават така нужните на индустрията кадри. Пак
АИКБ оказва постоянен натиск за пренасочване на средствата във висшето образование към техническите и инженерните
специалности, както и към изучаващите фундаментални науки като математика, физика и химия.
Publics
√ АИКБ, БСК и КРИБ подкрепиха индустрията за мрежовите цени при износ на ток
Национално представителните работодателски организации потвърдиха позицията си срещу непазарната намеса
на държавата на енергийния пазар
АИКБ, БСК и КРИБ изразиха подкрепата си за позицията на Българската федерация на индустриалните енергийни
консуматори (БФИЕК), Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) и Българската камара на химическата
промишленост (БКХП), че не бива да се намаляват мрежовите цени при износ на електроенергия.
"Национално представителните работодателски организации потвърждават многократнo изразяваната си последователна
позиция срещу непазарната намеса на държавата на енергийния пазар. Убедени сме, че чрез прехвърлянето на
финансовата тежест от едни потребители върху други дефицитите и дебалансите в енергетиката ще се увеличат и за
пореден път ще се създадат условия за неравнопоставеност между отделните стопански субекти. В конкретния случай в
неравностойно положение ще бъдат поставени българските енергийни консуматори, което ще снижи тяхната
конкурентоспособност на международния пазар.
Надяваме се, че до намаляване на мрежовите цени при износ на електроенергия няма да се стигне, след като бъдат
отчетени негативните ефекти от подобна мярка върху конкурентоспособността на българската индустрия, казаха от казаха
от АИКБ, БСК и КРИБ в свое писмо до енергийния министър, председателя на КЕВР и председателя на прламентарната
енергийна комисия.
Икономика
√ Бизнесът против намаляването на мрежовите цени при износ на ток
Това ще увеличи дефицитите в енергетиката
Бизнесът се противопостави на намеренията на държавата да бъдат намалени мрежовите цени при износа на
електроенергия. С писмо до министъра на енергетиката Теменужка Петкова национално представителните
работодателски организации АИКБ, БСК и КРИБ изразиха подкрепата си относно позицията на три браншови организации
– БАМИ, БКХП и БФИЕК, във връзка с тези намерения.
В писмото си национално представителните работодателски организации потвърждават многократно изразяваната от тях
позиция срещу непазарната намеса на държавата на енергийния пазар.
"Убедени сме, че чрез прехвърлянето на финансовата тежест от едни потребители върху други дефицитите и дебалансите
в енергетиката ще се увеличат и за пореден път ще се създадат условия за неравнопоставеност между отделните стопански
субекти. В конкретния случай, в неравностойно положение ще бъдат поставени българските енергийни консуматори, което
ще снижи тяхната конкурентоспособност на международния пазар", се казва в писмото.
АИКБ, БСК и КРИБ изразяват надежда, че до намаляване на мрежовите цени при износ на електроенергия няма да се
стигне, след като бъдат отчетени негативните ефекти от подобна мярка върху конкурентоспособността на българската
индустрия.
Сега
√ Токът може да поскъпне, ако паднат цените за износ
Облекчаването на експорта ще има пагубен ефект върху индустрията
Снимка: БГНЕС - Преди година стотици фирми протестираха заради поскъпването на тока за бизнеса. Сега индустрията
отново е нащрек - този път заради идеята за отпадането на цената за износ.
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В българската енергетика може да се отвори нова дупка от над 100 млн. лв. годишно, а цената за всички потребители в
страната да се увеличи с 3.3 лв. за мегаватчас. Това прогнозират големите консуматори на ток, ако идеята за намаляване
на мрежовите цени при износа на ток бъде приета от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).
Това се казва в позиция на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК), Българската
асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) и Българската камара на химическата промишленост (БКХП). Вчера те бяха
подкрепени и от работодателите от АИКБ, БСК и КРИБ.
Подобна идея бе обсъждана преди дни в рамките на среща между синдикати и работодатели, които коментираха
развитието на въгледобива с експерти от министерството на енергетиката. Отделен въпрос е, че с намаляването на цената
ще пострадат и финансите на Електроенергийния системен оператор - част от приходите от таксите за износ отиват в
неговия бюджет.
Предложението се коментира периодично, но до момента реално не е срещнало подкрепа. Целта, според един от
неговите застъпници - бившият ляв министър на икономиката Драгомир Стойнев, е, че така ще се отпуши износът на ток, а
ефектът ще се отрази положително най-вече на мините.
Според индустрията обаче такава мярка би била вредна и непазарна. Така големият бизнес ще субсидира отново износа
на електроенергия за съседни страни. И в момента индустрията плаща за експорта на ток, тъй като той е освободен от
таксата "задължение към обществото", предупреждават предприятия и работодатели. Те вече са изпратили писмо до
ресорния министър Теменужка Петкова. В него изтъкват, че многократно са настоявали за прекратяването на кръстосаното
субсидиране на различните потребители в страната.
"Една такава мярка ще насочи кръстосаното субсидиране на електроенергията към нашите конкуренти в съседни страни и
това ще има пагубен ефект върху българската икономика", заявяват големите предприятия. Те подчертават, че секторът
все още не е реформиран и отказват да поемат допълнителна тежест в цената. Пред в. "Сега" шефът на БФИЕК Константин
Стаменов коментира, че "ако махнеш цените за износ, ще изнасяш евтин ток и ще стимулираш икономиката на съседните
държави. В същото време за нас ще остане скъпият ток, както се е случвало много пъти, включително и в момента. Ние
купуваме по-скъп ток, отколкото този, който се изнася. Само че какъв е смисълът да продаваш евтино навън, ако близо
половината от този ток си произвел с вносни енергоносители", пита Стаменов.
Финанси България
√ Токът може да поскъпне
В българската енергетика може да се отвори нова дупка от над 100 млн. лв. годишно, а цената за всички потребители в
страната да се увеличи с 3.3 лв. за мегаватчас. Това прогнозират големите консуматори на ток, ако идеята за намаляване
на мрежовите цени при износа на ток бъде приета от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).
Това се казва в позиция на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК), Българската
асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) и Българската камара на химическата промишленост (БКХП). Вчера те бяха
подкрепени и от работодателите от АИКБ, БСК и КРИБ.
Подобна идея бе обсъждана преди дни в рамките на среща между синдикати и работодатели, които коментираха
развитието на въгледобива с експерти от министерството на енергетиката. Отделен въпрос е, че с намаляването на цената
ще пострадат и финансите на Електроенергийния системен оператор – част от приходите от таксите за износ отиват в
неговия бюджет, информира в.Сега.
Предложението се коментира периодично, но до момента реално не е срещнало подкрепа. Целта, според един от
неговите застъпници – бившият ляв министър на икономиката Драгомир Стойнев, е, че така ще се отпуши износът на ток,
а ефектът ще се отрази положително най-вече на мините.
Според индустрията обаче такава мярка би била вредна и непазарна. Така големият бизнес ще субсидира отново износа
на електроенергия за съседни страни. И в момента индустрията плаща за експорта на ток, тъй като той е освободен от
таксата "задължение към обществото", предупреждават предприятия и работодатели. Те вече са изпратили писмо до
ресорния министър Теменужка Петкова. В него изтъкват, че многократно са настоявали за прекратяването на кръстосаното
субсидиране на различните потребители в страната.
"Една такава мярка ще насочи кръстосаното субсидиране на електроенергията към нашите конкуренти в съседни страни и
това ще има пагубен ефект върху българската икономика", заявяват големите предприятия. Те подчертават, че секторът
все още не е реформиран и отказват да поемат допълнителна тежест в цената. Пред в. "Сега" шефът на БФИЕК Константин
Стаменов коментира, че "ако махнеш цените за износ, ще изнасяш евтин ток и ще стимулираш икономиката на съседните
държави. В същото време за нас ще остане скъпият ток, както се е случвало много пъти, включително и в момента. Ние
купуваме по-скъп ток, отколкото този, който се изнася. Само че какъв е смисълът да продаваш евтино навън, ако близо
половината от този ток си произвел с вносни енергоносители", пита Стаменов.
financebg.com
Днес
√ Doing Business Awards – във фокуса на последните две правителства
Добрин Иванов, АИКБ и Камен Колев, БСК пред Bloomberg TV Bulgaria
Класацията Doing Business Awards е доста авторитетна и поради това предишните две правителства обърнаха особено
внимание на позицията на България в нея. Това заяви Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) в
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Бизнес старт с Иван Нончев. Заедно с Камен Колев от Българската стопанска камара (БСК) той коментира 39-то място на
България в ежегодната класация Ease of Doing Business.
Иванов беше красноречив за позицията на България в класацията и я сравни с баснята за лисицата и гроздето: Не смятам,
че тази класация е достатъчно обективна и дава цялостна оценка на бизнес средата в една страна и мястото на Македония
в десетката е доказателство за това твърдение, каза той.
Има показатели, по които България е в първата десетка, но и такива, които ни теглят назад, каза Колев. Картина за бизнес
климата дават и преките чуждестранни инвестиции, като от началото на годината са намалели с 35%, допълни той.
Например класацията оценява времето за плащане на данъци, но не включва размера на данъчната ставка, каза Иванов.
По същия начин не само времето за присъединяването към електрическата мрежа е важно, но и цената на
електроенергията, допълни той.
Според Колев високото място на България при защитата на миноритарните акционери не дава отражение на развитието
на българския капиталов пазар. Може би причините са други, но като че ли няма някакво следствие от предното място на
България, допълни той.
Вижте повече във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.
Телевизия Блумбърг
√ Последните две правителства обърнаха специално внимание на класацията Doing
Business
Добрин Иванов, АИКБ, и Камен Колев, БСК, Бизнес старт
Класацията Doing Business е доста авторитетна и поради това предишните две
правителства обърнаха особено внимание на позицията на България в нея. Това заяви
Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) в Бизнес старт с Иван
Нончев. Заедно с Камен Колев от Българската стопанска камара (БСК) той коментира 39-то
място на България в ежегодната класация Ease of Doing Business.
Иванов беше красноречив за позицията на България в класацията и я сравни с баснята за
лисицата и гроздето: Не смятам, че тази класация е достатъчно обективна и дава цялостна
оценка на бизнес средата в една страна и мястото на Македония в десетката е
доказателство за това твърдение, каза той.
Има показатели, по които България е в първата десетка, но и такива, които ни теглят назад,
каза Колев. Картина за бизнес климата дават и преките чуждестранни инвестиции, като от
началото на годината са намалели с 35%, допълни той.
Например класацията оценява времето за плащане на данъци, но не включва размера на
данъчната ставка, каза Иванов. По същия начин не само времето за присъединяването към
електрическата мрежа е важно, но и цената на електроенергията, допълни той.
Според Колев високото място на България при защитата на унитарните акционери не дава отражение на развитието на
българския капиталов пазар. Може би причините са други, но кат че ли няма някакво следствие от предното място на
България, допълни той. Вижте и видеото от целия разговор.
Инвестор.БГ
√ Лекарският съюз: няма нито един лев увеличение на бюджета на НЗОК за догодина
Всичко отива в резерва на касата и никой не знае впоследствие къде отиват парите, каза председателят на БЛС
В проектобюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2017 г. са предвидени 160 млн. лв. повече в
сравнение с бюджета за тази година. В същото време публикуваният законопроект за държавния бюджет залага като
приоритет подобряване на функционирането на системата на здравеопазването.
Няма нито един лев увеличение на бюджета на НЗОК за догодина в сравнение с 2016 г. Това заяви д-р Венцислав Грозев,
председател на Българския лекарски съюз (БЛС), пред БНР.
"Тези 160 млн. лв., които се декларират, са разпределени така в бюджета на НЗОК, че идеята за натоварването на
извънболничната помощ, за увеличаване на нейната значимост, и по този начин за спестяване на средства от
скъпоструваща болнична помощ, изобщо не кореспондира с тези идеи", посочи Грозев.
По думите му "всичко отива в т. нар. резерв и никой не знае впоследствие къде отиват парите, сиреч могат да се прехвърлят
от параграф в параграф".
Междувременно представители на работодателите и на пациентите също изразиха недоволство от проектобюджета на
здравната каса за следващата година.
Както всяка година Министерство на финансите ни спуска някакъв бюджет и рамка, която ние трябва да поемаме,
коментира Пламен Таушанов от Българската асоциация за закрила на пациентите.
Боян Бойчев от Асоциацията на индустриалния капитал е гласувал "против" при приемането на проектобюджета на НЗОК,
като сред причините за това са методологията на изчисляването му и липсата на контрол върху разходите.
Проектът на Закон за бюджета на НЗОК за 2017 г. беше разгледан от Надзорния съвет на фонда миналата седмица. В него
се предвижда разходите да бъдат близо 3,5 млрд. лв.
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Българският лекарски съюз (БЛС) предлага бюджетът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за следващата
година да бъде увеличен с 235 млн. лева. Съсловната организация смята, че парите са необходими за извънболничната
медицинска помощ, за да има повече направления за преглед при специалисти.
БТВ
√ Ще има ли съкращения заради вдигането на минималната заплата
Според бизнеса - да, според синдикатите - не
Икономисти предупреждават: заложеното 10-процентно вдигане на минималната заплата ще доведе до 10 хиляди
безработни с ниска квалификация.
Проектобюджетът по традиция ражда спорове. Един от най-сериозните е за размера на минималната заплата. Предвижда
се увеличение с почти 10% и тя ще стане 460 лева.
"Това, което казват работодателите, е, че 460 лева не са добавеният продукт, който един ниско квалифициран човек дава",
посочва Десислава Николова от Института за пазарна икономика.
460 лева тежат различно – в Монтана 460 лева заплата не са богатство, но осигуряват една сравнителна стабилност, поне
за хляба. В София с 460 лв. трудно ще покриеш наем, а за ток, парно и вода не може и да се мисли.
Синдикатите са категорични повишаването на минималната заплата не води до съкращения. Работодателите са против.
Ваня Григорова от КТ "Подкрепа" посочва, че през последната година МРЗ се е увеличила, заетостта – също. Според Добрин
Иванов от АИКБ, обаче, има риск от парадокса чистачките в БАН да получават колкото доцентите.
Утре (днес – б.р.) синдикати, работодатели и управляващи ще обсъдят Бюджет 2017 преди да бъде гласуван от кабинета.
Топ новини
√ Международен форум „Корпоративна социална отговорност“ провежда РУ
Академични и бизнес представители от Югоизточна Европа и Германия ще разработват основните направления и
приоритети на корпоративната социална отговорност в спецификата на социално-икономическото развитие на България,
Румъния, Македония, Сърбия, Албания, Босна и Херцеговина, Черна Гора, Хърватия, Германия.
Академичните партньори са част от интернационалната мрежа по предприемачество и иновации "Решица", действаща
успешно от 2009 г. насам, и в която Русенски университет "Ангел Кънчев" в лицето на Факултет "Бизнес и мениджмънт" е
съосновател.
Програмата започва днес, 27 октомври, с официално откриване и приветствия от ректора на университета – проф. д-р
Велизара Пенчева, Кметът на община Русе – Пламен Стоилов, деканът на Факултет "Бизнес и мениджмънт" – доц. д-р
Александър Петков.
Следва работна сесия, модерирана от проф. Петер Шулте (Institute for European Affairs, Германия) и проф. Герд Васенберг
(Aachen University, Германия), по време на която ключови презентации ще имат проф. Иван Михайлович (Университет
Белград, Сърбия) и проф. Василика Куме (Tirana University, Албания).
В заседанието със свои изказвания и препоръки участват ръководители на бизнес, неправителствени и обществени
организации на национално и регионално ниво, сред които Община Русе, Еконт експрес, Доминекс Про, Startup Factory,
Национален алианс за корпоративна отговорност, Асоциация на индустриалния капитал, Русенска търговско-индустриална
камара, Ротари клуб - Русе.
Важен момент в програмата за 28 октомври е създаването на Декларация "Русе"- Разбирането за корпоративната социална
отговорност, обединяваща възгледите на участниците и представляваните от тях институции относно целта,
заинтересованите страни и същността на социалната отговорност на бизнеса сред държавите от Югоизточна Европа.
Декларацията ще бъде обнародвана още същия ден по време на пленарното заседание на 55-тата международна научна
конференция на Русенския университет.

Важни обществено-икономически и политически теми
24 часа
√ София ще иска да е център на европейска агенция по лекарства вместо Лондон
България ще подаде искане седалището на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) да бъде преместено от Лондон в
София. Това научи “24 часа” от правителствени източници.
В момента българското правителство изготвя аргументация защо след Брекзит агенцията трябва да бъде преместена в
България. Искане за ЕМА вече е подала и Хърватия.
България ще кандидатства и за още две от европейските институции, които в момента са със седалище във Великобритания
- Европейския банков орган и ЕБВР. За тях обаче трудно ще се преборим с Франкфурт, който се превръща във финансовия
център на ЕС след излизането на Лондон, обясниха от правителството.
България и останалите страни от Централна и Източна Европа да организират обща лекарствена борса, която да намали
цените на медикаментите за тези пазари, предвижда пък одобрено в сряда от правителството споразумение. Инициатор
за общата борса бе българският здравен министър Петър Москов. Споразумението има одобрение и от съвета на
здравните министри на ЕС. Реално 11-те държави от Централна и Източна Европа ще провеждат общи обществени поръчки
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и ще си изпращат лекарства една на друга при липси на пазара. В споразумението освен страни от ЕС влизат и Сърбия и
Македония.
Аптеките ще бъдат принудени да вдигнат цените на лекарствата с 10-15% заради предложените от здравното министерство
законови промени, които забраняват търговските отстъпки, обяви пък Николай Костов от Асоциацията на собствениците
на аптеки. Според здравното министерство обаче проектозаконът не забранява отстъпките между търговци, а
стимулирането на фармацевти от конкретни компании.
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
√ Българо-румънски бизнес форум, 10.11.2016, гр.София
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), организира Българо-румънски
бизнес форум с В2В срещи. Събитието ще се проведе на 10 ноември 2016 г. (четвъртък) от 15:00 ч. в гр. София, Интер Експо
Център, зала "Родопи".
В рамките на форума се предвижда провеждане на двустранни бизнес срещи на фирми от следните сектори: хранителновкусова промишленост, козметика, хартия и амбалаж, фуражни смески, електротехника, системи за отопление и
климатизация, строителство, туризъм и др.
С настоящото имам удоволствието да поканя Вас или Ваш представител да вземете участие в семинара, както и да
разпространите информация сред Вашите членове.
Работен език на двустранните срещи е английски/румънски.
Фирмите, които имат интерес за участие, следва да изпратят до 07 ноември 2016 г. на e-mail:
r.nenkova@sme.government.bg; a.bachvarova@sme.government.bg. попълнена регистрационна форма, като заявят с кои
румънски компании от приложения списък желаят да проведат В2В срещи.
Допълнителна информация може да бъде получена от г-жа Румяна Ненкова, тел.: 02/ 940 79 39 и г-жа Ангелина Бъчварова
тел.:02/ 940 7937
Участието във форума е безплатно.
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