Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
АИКБ
√ СПРЕТЕ ДА ЛЪЖЕТЕ, КЛЕВЕТИТЕ И ДОНОСНИЧИТЕ, Г-Н ДИМИТРОВ!
Вчера, 26 юли 2017 година, лидерите на КНСБ и КТ „Подкрепа” – г-н Пламен Димитров и г-н Димитър Манолов са си
позволили по съвършено долнопробен и недопустим начин да сложат в устата на лидери на национално представителни
работодателски организации, в частност на г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ, твърдения и изрази, които те не
са употребявали. За да не тиражираме допълнително и излишно подобни клеветнически твърдения, ще цитираме само
един абзац от изявлението на господата Димитров и Манолов:
„… На официална пресконференция, пред българските медии, работниците бяха наречени „търтеи, мързеливци и
престъпници“ (Васил Велев, АИКБ и Божидар Данев, БСК). (Виж този линк.)
Всеки човек, владеещ български език, разполага с възможността да изслуша цялата пресконференция и да провери
доколко подобни грозни епитети са били използвани по адрес на българските работници и служители.
Ето линк към звуковия файл.
След прослушването му непредубеденият слушател ще се убеди, че такива неща НЕ са казвани. Безспорно, ние твърдим,
че под натиска на синдикатите, включващ откровени манипулации, заплахи от типа на „камък върху камък няма да
остане“, а напоследък и нагли лъжи, у нас се провежда погрешна политика по доходите. Ние наистина твърдим, че тази
политика се провежда с използването на командно-административни методи, които са приложими при плановите
икономики, но не и в условията на пазарна икономика.
Тази политика действително (и за това ние отдавна представяме съответните доказателства) толерира и награждава
ниската квалификация и нежеланието за каквото и да е професионално усъвършенстване. И така, тази политика наистина
награждава мързела и ниската квалификация и наказва трудолюбивите работници, които повишават своята
квалификация и производителност.
Ние наистина сме доказали със статистически данни, а не с обиди и нападки, че неквалифицираният труд у нас е опасно
надценен и нямаме намерение да се отказваме от тази си гледна точка. Тя обаче по никакъв начин не представлява
агресия срещу работниците или пък срещу синдикатите. Това е диагноза на една ситуация, която в редица региони и
отрасли е достигнала до УРОДЛИВИ и напълно неприемливи диспропорции.
Отделен въпрос е, че корупционната среда, която продължава да избуява например в сферата на инвалидните пенсии,
наистина отглежда търтеи, които срещу определени рушвети получават възможността да получават пари на гърба на
социално осигурителната система. Това синдикатите го знаят прекрасно, и едва ли биха го отрекли. Но това НЕ е нито
обида, нито нападка към честните и трудолюбиви български работници, които носят на гърба си цяла прослойка от
хитреци с фалшиви инвалидни пенсии.
На пресконференцията в БТА на 24.07.2017 г. работодателските организации защитиха убедително тезата си с много
аргументи и факти от официалната статистика. Безсилни пред тежестта на фактите и на истината, Пламен Димитров (не за
първи път) и изненадващо за нас и г-н Димитър Манолов, прибегнаха в отговор до тиражирането на чудовищни
изопачавания, които просто представляват лъжи и клевети. Както подчертахме по-горе, в това може да се убеди всеки
сам, благодарение на развитието на технологиите.
Ние се обръщаме персонално към г-н Пламен Димитров, като към лидер на КНСБ, но и като човек, който и преди си е
позволявал грозни квалификации и вербална агресия:
Спрете да нагнетявате обстановката, г-н Димитров! Лъжите, клеветите и словесните манипулации не са аргументи в
спора! Не приписвайте на хора, които много добре си знаят мярката на изказа, да са обиждали българските работници,
както и техните организации. Председателят на УС на АИКБ, Васил Велев не е изричал подобни хули, както впрочем и г-н
Божидар Данев.
Всеки човек, който е свикнал да търси във всяко нещо рационална причина, би се запитал защо господата Димитров и
Манолов се ангажират с твърдения, които могат толкова лесно да се опровергаят? Отговорът ние намираме във факта,
че благодарение на ясната позиция на Европейската комисия и на действията на българското правителство, ние сме
изправени пред приемане на нов механизъм за договаряне на минималната месечна работна заплата за страната.
Този факт, очевидно не се харесва на тези представители на синдикатите, които предпочитаха досегашното непрозрачно
(по оценката на Европейската комисия) определяне на МРЗ. Наистина, много по-лесно е да търгуваш социалния мир
двустранно с изпълнителната власт, а на работодателските организации просто да се съобщава за резултата. Има всички
изгледи това нещо да отиде в миналото.
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Затова някои хора може би смятат, че взривяването на социалния диалог точно в навечерието на поредния кръг на
преговорите за механизма за определяне на МРЗ е „изящен тактически похват”, който да спре преговорния процес и да
запази за неопределено време сегашното положение.
Тук ние сме длъжни да кажем следното:
Уважаеми социални партньори от синдикатите!
Ние, българските работодатели високо ценим своите работници. Нашите добросъвестни и квалифицирани работници,
заедно с добрия мениджмънт са изпратили нашите компании на високи позиции в класациите на българските публични
дружества. Ние не преставаме да мислим как да задържим своите добри работници и служители, борим се със сивата
икономика и се противопоставяме на лошите практики в страната.
Ние държим на своите работници и служители. Затова не ни вкарвайте в образа на безотговорно приказващи хора.
Крайно време е да спрете с лъжите, клеветите и доносите!
Крайно време е г-н Димитров да се научи да слуша и други, освен своя глас, да разбира чутото и едва тогава да говори,
ако има какво да каже!
От името на АИКБ очакваме извинения за клеветите и доносите. Социалният диалог изисква от нас да формулираме
ясно позициите си, да търсим необходимите компромиси и да постигаме съгласие. Ако сте на същото мнение – нека
продължим преговорите си за преосмисляне на политиката по доходите. Ако искате социалният диалог да се
трансформира в два отделени монолога, по всичко изглежда, че знаете как да го постигнете.
За повече информация, вижте документа в PDF формат.
News.bg
√ АИКБ опровергава твърдения на синдикатите
АИКБ опровергава твърдения на синдикатите. Работодателите отчитат, като неверни твърдения на лидерите на КНСБ и КТ
"Подкрепа"
От няколко дни работодатели и синдикати спорят за работната заплата. И двете страни обосновават своите искания и
търсят подкрепа от институции и закона. Преди няколко дни и премиера Бойко Борисов се опита да помири двете
страни.
Министерски съвет иска в тристранния диалог да се върне нормалният диалог. Трябвало да се сложи край на споровете и
обидите. Десет остри проблема от десет години са представили работодателите на извънредна среща при премиера
Бойко Борисов.
Разбрали се споровете да се решават в Национален съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).
Публикуваме без редакторска намеса писмо (прессъобщение) от редакционната поща на News.bg -"Право на отговор от
АИКБ относно неверни твърдения на лидерите на КНСБ и КТ "Подкрепа".
Ето и самото писмо:
Във връзка с разпространената вчера, 26 юли 2017 година, от лидерите на КНСБ и КТ "Подкрепа" - г-н Пламен Димитров и
г-н Димитър Манолов невярна информация относно изказвания и изрази на лидери на национално представителни
работодателски организации, в частност на г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ, които те не са употребявали, Ви
изпращаме прессъобщение с отговора на АИКБ на тези неверни твърдения.
Спрете да лъжете, клеветите и доносничите, г-н Димитров!
Вчера, 26 юли 2017 година, лидерите на КНСБ и КТ "Подкрепа" - г-н Пламен Димитров и г-н Димитър Манолов са си
позволили по съвършено долнопробен и недопустим начин да сложат в устата на лидери на национално представителни
работодателски организации, в частност на г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ, твърдения и изрази, които те не
са употребявали. За да не тиражираме допълнително и излишно подобни клеветнически твърдения, ще цитираме само
един абзац от изявлението на господата Димитров и Манолов:
"... На официална пресконференция, пред българските медии, работниците бяха наречени "търтеи, мързеливци и
престъпници" (Васил Велев, АИКБ и Божидар Данев, БСК).
Всеки човек, владеещ български език, разполага с възможността да изслуша цялата пресконференция и да провери
доколко подобни грозни епитети са били използвани по адрес на българските работници и служители. (ето и линк към
пресконференцията).
След прослушването му непредубеденият слушател ще се убеди, че такива неща НЕ са казвани. Безспорно, ние твърдим,
че под натиска на синдикатите, включващ откровени манипулации, заплахи от типа на "камък върху камък няма да
остане", а напоследък и нагли лъжи, у нас се провежда погрешна политика по доходите. Ние наистина твърдим, че тази
политика се провежда с използването на командно-административни методи, които са приложими при плановите
икономики, но не и в условията на пазарна икономика.
Тази политика действително (и за това ние отдавна представяме съответните доказателства) толерира и награждава
ниската квалификация и нежеланието за каквото и да е професионално усъвършенстване. И така, тази политика наистина
награждава мързела и ниската квалификация и наказва трудолюбивите работници, които повишават своята
квалификация и производителност.
Ние наистина сме доказали със статистически данни, а не с обиди и нападки, че неквалифицираният труд у нас е опасно
надценен и нямаме намерение да се отказваме от тази си гледна точка. Тя обаче по никакъв начин не представлява
агресия срещу работниците или пък срещу синдикатите. Това е диагноза на една ситуация, която в редица региони и
отрасли е достигнала до УРОДЛИВИ и напълно неприемливи диспропорции.
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Отделен въпрос е, че корупционната среда, която продължава да избуява например в сферата на инвалидните пенсии,
наистина отглежда търтеи, които срещу определени рушвети получават възможността да получават пари на гърба на
социално осигурителната система. Това синдикатите го знаят прекрасно, и едва ли биха го отрекли. Но това НЕ е нито
обида, нито нападка към честните и трудолюбиви български работници, които носят на гърба си цяла прослойка от
хитреци с фалшиви инвалидни пенсии.
На пресконференцията в БТА на 24.07.2017 г. работодателските организации защитиха убедително тезата си с много
аргументи и факти от официалната статистика. Безсилни пред тежестта на фактите и на истината, Пламен Димитров (не за
първи път) и изненадващо за нас и г-н Димитър Манолов, прибегнаха в отговор до тиражирането на чудовищни
изопачавания, които просто представляват лъжи и клевети. Както подчертахме по-горе, в това може да се убеди всеки
сам, благодарение на развитието на технологиите.
Ние се обръщаме персонално към г-н Пламен Димитров, като към лидер на КНСБ, но и като човек, който и преди си е
позволявал грозни квалификации и вербална агресия:
Спрете да нагнетявате обстановката, г-н Димитров! Лъжите, клеветите и словесните манипулации не са аргументи в
спора! Не приписвайте на хора, които много добре си знаят мярката на изказа, да са обиждали българските работници,
както и техните организации. Председателят на УС на АИКБ, Васил Велев не е изричал подобни хули, както впрочем и г-н
Божидар Данев.
Всеки човек, който е свикнал да търси във всяко нещо рационална причина, би се запитал защо господата Димитров и
Манолов се ангажират с твърдения, които могат толкова лесно да се опровергаят? Отговорът ние намираме във факта, че
благодарение на ясната позиция на Европейската комисия и на действията на българското правителство, ние сме
изправени пред приемане на нов механизъм за договаряне на минималната месечна работна заплата за страната.
Този факт, очевидно не се харесва на тези представители на синдикатите, които предпочитаха досегашното непрозрачно
(по оценката на Европейската комисия) определяне на МРЗ. Наистина, много по-лесно е да търгуваш социалния мир
двустранно с изпълнителната власт, а на работодателските организации просто да се съобщава за резултата. Има всички
изгледи това нещо да отиде в миналото.
Затова някои хора може би смятат, че взривяването на социалния диалог точно в навечерието на поредния кръг на
преговорите за механизма за определяне на МРЗ е "изящен тактически похват", който да спре преговорния процес и да
запази за неопределено време сегашното положение.
Тук ние сме длъжни да кажем следното:
Уважаеми социални партньори от синдикатите!
Ние, българските работодатели високо ценим своите работници. Нашите добросъвестни и квалифицирани работници,
заедно с добрия мениджмънт са изпратили нашите компании на високи позиции в класациите на българските публични
дружества. Ние не преставаме да мислим как да задържим своите добри работници и служители, борим се със сивата
икономика и се противопоставяме на лошите практики в страната.
Ние държим на своите работници и служители. Затова не ни вкарвайте в образа на безотговорно приказващи хора.
Крайно време е да спрете с лъжите, клеветите и доносите!
Крайно време е г-н Димитров да се научи да слуша и други, освен своя глас, да разбира чутото и едва тогава да говори,
ако има какво да каже!
От името на АИКБ очакваме извинения за клеветите и доносите. Социалният диалог изисква от нас да формулираме ясно
позициите си, да търсим необходимите компромиси и да постигаме съгласие. Ако сте на същото мнение - нека
продължим преговорите си за преосмисляне на политиката по доходите. Ако искате социалният диалог да се
трансформира в два отделени монолога, по всичко изглежда, че знаете как да го постигнете.
Bloomberg TV
√ Работодателите обвиниха синдикатите в клевета
Нов епизод от войната по оста работодатели-синдикати
Своеобразната война между две от трите съставни части на тристранката – синдикати и работодатели, продължава. Този
път с обвинения от страна на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) към синдикатите в клевета.
Става въпрос за обща позиция НА КНСБ и КТ „Подкрепа“ , разпространена до медиите вчера (26 юли), се оплакват от
„нечувана агресия“ от страна на ръководителите на национално представителните работодателски организации срещу
„социалния диалог и хората на труда в България от последните дни“.
„На официална пресконференция, пред българските медии, работниците бяха наречени „търтеи, мързеливци и
престъпници“ (Васил Велев, АИКБ и Божидар Данев, БСК). Синдикатите пък бяха обявени за „вредни“, „пречещи на
развитието на страната и икономиката“ и „не случайно на много места, където компаниите са успешни, ги няма“ (Кирил
Домусчиев, КРИБ)“, се казваше в писмото на синдикатите.
В позицията на АИКБ категорично бива отричано подобни думи, поне от страна на Васил Велев, да са били изричани,
като за целта в писмото бива прикачено и видео от изказването на главата на АИКБ, което, според пресцентъра на АИКБ
доказва това.
„След прослушването му (на видеото-бел.ред.) непредубеденият слушател ще се убеди, че такива неща НЕ са казвани.
Безспорно, ние твърдим, че под натиска на синдикатите, включващ откровени манипулации, заплахи от типа на „камък
върху камък няма да остане“, а напоследък и нагли лъжи, у нас се провежда погрешна политика по доходите. Ние
наистина твърдим, че тази политика се провежда с използването на командно-административни методи, които са
приложими при плановите икономики, но не и в условията на пазарна икономика“, пишат от АИКБ.
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Тази политика действително (и за това ние отдавна представяме съответните доказателства) толерира и награждава
ниската квалификация и нежеланието за каквото и да е професионално усъвършенстване. И така, тази политика наистина
награждава мързела и ниската квалификация и наказва трудолюбивите работници, които повишават своята
квалификация и производителност“, се казва още в писмото.
Investor.bg
√ Работодатели отхвърлят обвиненията за обидни квалификации за работещите
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) възразява остро на обвинения, отправени от синдикалните
организации в страната. В сряда в съвместно писмо от КНСБ и КТ „Подкрепа“ съобщиха, че търсят международна
подкрепа срещу агресивното поведение на работодателските организации.
Синдикатите посочиха в позицията си, че представители на тези организации са нарекли работещите „търтеи,
мързеливци и престъпници“, а самите синдикални организации "вредни" и "пречещи на развитието на страната и
икономиката" по време на пресконференция. Те съобщиха, че са сезирали международни организации за поведението
на работодателите.
По време на нея председателят на УС на АИКБ Васил Велев коментира, че с действията си синдикатите „насърчават
мързеливите да мързелуват“, както и че опитват да намерят начин „как без да работим да получаваме повече“. Велев
отбелязва, че единственият начин да се повишават доходите е „да се работи повече и по-добре и да се краде по-малко“.
По отношение на синдикатите той ги сравни с хора, седящи на брега на река и казващи на водата "Течи!".
"Синдикатите са вредни за България", пък отбелязва Кирил Домусчиев от КРИБ в своето изложение.
По време на това събитие сме „доказали със статистически данни, а не с обиди и нападки, че неквалифицираният труд у
нас е опасно надценен и нямаме намерение да се отказваме от тази си гледна точка“, заявяват от АИКБ.
Тяхната позиция по никакъв начин не представлява агресия срещу работниците или пък срещу синдикатите, твърдят от
организацията и допълват, че работодателите високо ценят своите работници.
От АИКБ се обръщат персонално към лидера на КНСБ Пламен Димитров с призива да спре да нагнетява обстановката.
„Лъжите, клеветите и словесните манипулации не са аргументи в спора. Не приписвайте на хора, които много добре си
знаят мярката на изказа, да са обиждали българските работници, както и техните организации“, заявяват от
организацията и очакват извинение за клеветите и доносите.
Работодателската организация посочва още, че социалният диалог изисква ясно формулиране на позициите, търсене на
компромиси и постигане на съгласие, а не водене на два отделни монолога.
Целия запис от пресконференцията на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), предоставен
от АИКБ, можете да видите във видеото.
В. Труд
√ АИКБ: Спрете да лъжете и клеветите, г-н Димитров
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) разпространи съобщение, в което обвинява синдикалните
лидери Пламен Димитров (КНСБ) и Димитър Манолов (КТ „Подкрепа“), че са „сложили в устата на лидери на
работодателските организации изрази, които те въобще не са изричали“. Организацията настоява за извинение, особено
от Пламен Димитров.
Ето, и пълния текст на прессъобщението:
Спрете да лъжете, клеветите и доносничите, г-н Димитров!
чера, 26 юли 2017 година, лидерите на КНСБ и КТ „Подкрепа” – г-н Пламен Димитров и г-н Димитър Манолов са си
позволили по съвършено долнопробен и недопустим начин да сложат в устата на лидери на национално представителни
работодателски организации, в частност на г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ, твърдения и изрази, които те не
са употребявали. За да не тиражираме допълнително и излишно подобни клеветнически твърдения, ще цитираме само
един абзац от изявлението на господата Димитров и Манолов:
„… На официална пресконференция, пред българските медии, работниците бяха наречени „търтеи, мързеливци и
престъпници“ (Васил Велев, АИКБ и Божидар Данев, БСК).
Всеки човек, владеещ български език, разполага с възможността да изслуша цялата пресконференция и да провери
доколко подобни грозни епитети са били използвани по адрес на българските работници и служители.
Ето линк към звуковия файл.
След прослушването му непредубеденият слушател ще се убеди, че такива неща НЕ са казвани. Безспорно, ние твърдим,
че под натиска на синдикатите, включващ откровени манипулации, заплахи от типа на „камък върху камък няма да
остане“, а напоследък и нагли лъжи, у нас се провежда погрешна политика по доходите. Ние наистина твърдим, че тази
политика се провежда с използването на командно-административни методи, които са приложими при плановите
икономики, но не и в условията на пазарна икономика.
Тази политика действително (и за това ние отдавна представяме съответните доказателства) толерира и награждава
ниската квалификация и нежеланието за каквото и да е професионално усъвършенстване. И така, тази политика наистина
награждава мързела и ниската квалификация и наказва трудолюбивите работници, които повишават своята
квалификация и производителност.
Ние наистина сме доказали със статистически данни, а не с обиди и нападки, че неквалифицираният труд у нас е опасно
надценен и нямаме намерение да се отказваме от тази си гледна точка. Тя обаче по никакъв начин не представлява
4

агресия срещу работниците или пък срещу синдикатите. Това е диагноза на една ситуация, която в редица региони и
отрасли е достигнала до УРОДЛИВИ и напълно неприемливи диспропорции.
Отделен въпрос е, че корупционната среда, която продължава да избуява например в сферата на инвалидните пенсии,
наистина отглежда търтеи, които срещу определени рушвети получават възможността да получават пари на гърба на
социално осигурителната система. Това синдикатите го знаят прекрасно, и едва ли биха го отрекли. Но това НЕ е нито
обида, нито нападка към честните и трудолюбиви български работници, които носят на гърба си цяла прослойка от
хитреци с фалшиви инвалидни пенсии.
На пресконференцията в БТА на 24.07.2017 г. работодателските организации защитиха убедително тезата си с много
аргументи и факти от официалната статистика. Безсилни пред тежестта на фактите и на истината, Пламен Димитров (не за
първи път) и изненадващо за нас и г-н Димитър Манолов, прибегнаха в отговор до тиражирането на чудовищни
изопачавания, които просто представляват лъжи и клевети. Както подчертахме по-горе, в това може да се убеди всеки
сам, благодарение на развитието на технологиите.
Ние се обръщаме персонално към г-н Пламен Димитров, като към лидер на КНСБ, но и като човек, който и преди си е
позволявал грозни квалификации и вербална агресия:
Спрете да нагнетявате обстановката, г-н Димитров! Лъжите, клеветите и словесните манипулации не са аргументи в
спора! Не приписвайте на хора, които много добре си знаят мярката на изказа, да са обиждали българските работници,
както и техните организации. Председателят на УС на АИКБ, Васил Велев не е изричал подобни хули, както впрочем и г-н
Божидар Данев.
Всеки човек, който е свикнал да търси във всяко нещо рационална причина, би се запитал защо господата Димитров и
Манолов се ангажират с твърдения, които могат толкова лесно да се опровергаят? Отговорът ние намираме във факта, че
благодарение на ясната позиция на Европейската комисия и на действията на българското правителство, ние сме
изправени пред приемане на нов механизъм за договаряне на минималната месечна работна заплата за страната.
Този факт, очевидно не се харесва на тези представители на синдикатите, които предпочитаха досегашното непрозрачно
(по оценката на Европейската комисия) определяне на МРЗ. Наистина, много по-лесно е да търгуваш социалния мир
двустранно с изпълнителната власт, а на работодателските организации просто да се съобщава за резултата. Има всички
изгледи това нещо да отиде в миналото.
Затова някои хора може би смятат, че взривяването на социалния диалог точно в навечерието на поредния кръг на
преговорите за механизма за определяне на МРЗ е „изящен тактически похват”, който да спре преговорния процес и да
запази за неопределено време сегашното положение.
Тук ние сме длъжни да кажем следното:
Уважаеми социални партньори от синдикатите!
Ние, българските работодатели високо ценим своите работници. Нашите добросъвестни и квалифицирани работници,
заедно с добрия мениджмънт са изпратили нашите компании на високи позиции в класациите на българските публични
дружества. Ние не преставаме да мислим как да задържим своите добри работници и служители, борим се със сивата
икономика и се противопоставяме на лошите практики в страната.
Ние държим на своите работници и служители. Затова не ни вкарвайте в образа на безотговорно приказващи хора.
Крайно време е да спрете с лъжите, клеветите и доносите!
Крайно време е г-н Димитров да се научи да слуша и други, освен своя глас, да разбира чутото и едва тогава да говори,
ако има какво да каже!
От името на АИКБ очакваме извинения за клеветите и доносите. Социалният диалог изисква от нас да формулираме ясно
позициите си, да търсим необходимите компромиси и да постигаме съгласие. Ако сте на същото мнение – нека
продължим преговорите си за преосмисляне на политиката по доходите. Ако искате социалният диалог да се
трансформира в два отделени монолога, по всичко изглежда, че знаете как да го постигнете.
Fakti.bg
√ Спрете да лъжете, клеветите и доносничите, г-н Димитров!
Отделен въпрос е, че корупционната среда, която продължава да избуява например в сферата на инвалидните
пенсии
На 26 юли 2017 година, лидерите на КНСБ и КТ „Подкрепа” – г-н Пламен Димитров и г-н Димитър Манолов са си
позволили по съвършено долнопробен и недопустим начин да сложат в устата на лидери на национално представителни
работодателски организации, в частност на г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ, твърдения и изрази, които те не
са употребявали.
Това се посочва в писмо до медиите от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).
За да не тиражираме допълнително и излишно подобни клеветнически твърдения, ще цитираме само един абзац от
изявлението на господата Димитров и Манолов:
"… На официална пресконференция, пред българските медии, работниците бяха наречени "търтеи, мързеливци и
престъпници" (Васил Велев, АИКБ и Божидар Данев, БСК).
Всеки човек, владеещ български език, разполага с възможността да изслуша цялата пресконференция и да провери
доколко подобни грозни епитети са били използвани по адрес на българските работници и служители.
Ето линк към звуковия файл:
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След прослушването му непредубеденият слушател ще се убеди, че такива неща НЕ са казвани. Безспорно, ние твърдим,
че под натиска на синдикатите, включващ откровени манипулации, заплахи от типа на „камък върху камък няма да
остане“, а напоследък и нагли лъжи, у нас се провежда погрешна политика по доходите, отбелязват от АИКБ.
Ние наистина твърдим, че тази политика се провежда с използването на командно-административни методи, които са
приложими при плановите икономики, но не и в условията на пазарна икономика.
Тази политика действително (и за това ние отдавна представяме съответните доказателства) толерира и награждава
ниската квалификация и нежеланието, за каквото и да е професионално усъвършенстване. И така, тази политика
наистина награждава мързела и ниската квалификация и наказва трудолюбивите работници, които повишават своята
квалификация и производителност.
Ние наистина сме доказали със статистически данни, а не с обиди и нападки, че неквалифицираният труд у нас е опасно
надценен и нямаме намерение да се отказваме от тази си гледна точка. Тя обаче по никакъв начин не представлява
агресия срещу работниците или пък срещу синдикатите. Това е диагноза на една ситуация, която в редица региони и
отрасли е достигнала до УРОДЛИВИ и напълно неприемливи диспропорции.
Отделен въпрос е, че корупционната среда, която продължава да избуява например в сферата на инвалидните пенсии,
наистина отглежда търтеи, които срещу определени рушвети получават възможността да получават пари на гърба на
социално осигурителната система. Това синдикатите го знаят прекрасно, и едва ли биха го отрекли. Но това НЕ е нито
обида, нито нападка към честните и трудолюбиви български работници, които носят на гърба си цяла прослойка от
хитреци с фалшиви инвалидни пенсии.
На пресконференцията в БТА на 24.07.2017 г. работодателските организации защитиха убедително тезата си с много
аргументи и факти от официалната статистика. Безсилни пред тежестта на фактите и на истината, Пламен Димитров (не за
първи път) и изненадващо за нас и г-н Димитър Манолов, прибегнаха в отговор до тиражирането на чудовищни
изопачавания, които просто представляват лъжи и клевети. Както подчертахме по-горе, в това може да се убеди всеки
сам, благодарение на развитието на технологиите.
Ние се обръщаме персонално към г-н Пламен Димитров, като към лидер на КНСБ, но и като човек, който и преди си е
позволявал грозни квалификации и вербална агресия:
Спрете да нагнетявате обстановката, г-н Димитров! Лъжите, клеветите и словесните манипулации не са аргументи в
спора! Не приписвайте на хора, които много добре си знаят мярката на изказа, да са обиждали българските работници,
както и техните организации. Председателят на УС на АИКБ, Васил Велев не е изричал подобни хули, както впрочем и г-н
Божидар Данев.
Всеки човек, който е свикнал да търси във всяко нещо рационална причина, би се запитал защо господата Димитров и
Манолов се ангажират с твърдения, които могат толкова лесно да се опровергаят? Отговорът ние намираме във факта, че
благодарение на ясната позиция на Европейската комисия и на действията на българското правителство, ние сме
изправени пред приемане на нов механизъм за договаряне на минималната месечна работна заплата за страната.
Този факт, очевидно не се харесва на тези представители на синдикатите, които предпочитаха досегашното непрозрачно
(по оценката на Европейската комисия) определяне на МРЗ. Наистина, много по-лесно е да търгуваш социалния мир
двустранно с изпълнителната власт, а на работодателските организации просто да се съобщава за резултата. Има всички
изгледи това нещо да отиде в миналото.
Затова някои хора може би смятат, че взривяването на социалния диалог точно в навечерието на поредния кръг на
преговорите за механизма за определяне на МРЗ е „изящен тактически похват”, който да спре преговорния процес и да
запази за неопределено време сегашното положение.
Тук ние сме длъжни да кажем следното:
Уважаеми социални партньори от синдикатите!
Ние, българските работодатели високо ценим своите работници. Нашите добросъвестни и квалифицирани работници,
заедно с добрия мениджмънт са изпратили нашите компании на високи позиции в класациите на българските публични
дружества. Ние не преставаме да мислим как да задържим своите добри работници и служители, борим се със сивата
икономика и се противопоставяме на лошите практики в страната.
Ние държим на своите работници и служители. Затова не ни вкарвайте в образа на безотговорно приказващи хора.
Крайно време е да спрете с лъжите, клеветите и доносите!
Крайно време е г-н Димитров да се научи да слуша и други, освен своя глас, да разбира чутото и едва тогава да говори,
ако има какво да каже!
От името на АИКБ очакваме извинения за клеветите и доносите. Социалният диалог изисква от нас да формулираме ясно
позициите си, да търсим необходимите компромиси и да постигаме съгласие. Ако сте на същото мнение – нека
продължим преговорите си за преосмисляне на политиката по доходите. Ако искате социалният диалог да се
трансформира в два отделени монолога, по всичко изглежда, че знаете как да го постигнете.
Expert.bg
√ АИКБ обвини Пламен Димитров и Димитър Манолов в лъжа за думите "търтеи, мързеливци и престъпници"
Асоциацията на идустриалния капитал (АИКБ) директно обвини синдикалните лидери Пламен Димитров (КНСБ) и
Димитър Манолов (КТ "Подкрепа") в лъжа, тъй като твърдели, че председателят на АИКБ Васил Велев е казал по адрес на
работниците в България, че са "търтеи, мързеливци и престъпнци". Като доказателство, работодателската асоциация
прилага и звуков файл от пресконференцията от 24 юли.
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Според АИКБ причина за горещите медийни престрелки е, "че благодарение на ясната позиция на Европейската комисия
и на действията на българското правителство, ние сме изправени пред приемане на нов механизъм за договаряне на
минималната месечна работна заплата".
От АИКБ се обръщат "персонално към г-н Пламен Димитров, като към лидер на КНСБ, но и като човек, който и преди си е
позволявал грозни квалификации и вербална агресия:
Спрете да нагнетявате обстановката, г-н Димитров! Лъжите, клеветите и словесните манипулации не са аргументи в
спора! Не приписвайте на хора, които много добре си знаят мярката на изказа, да са обиждали българските работници,
както и техните организации. Председателят на УС на АИКБ, Васил Велев не е изричал подобни хули, както впрочем и г-н
Божидар Данев".
Ето какво още казват в своята официална позиция от АИКБ:
"Безспорно, ние твърдим, че под натиска на синдикатите, включващ откровени манипулации, заплахи от типа на „камък
върху камък няма да остане“, а напоследък и нагли лъжи, у нас се провежда погрешна политика по доходите. Ние
наистина твърдим, че тази политика се провежда с използването на командно-административни методи, които са
приложими при плановите икономики, но не и в условията на пазарна икономика.
Тази политика действително (и за това ние отдавна представяме съответните доказателства) толерира и награждава
ниската квалификация и нежеланието за каквото и да е професионално усъвършенстване. И така, тази политика наистина
награждава мързела и ниската квалификация и наказва трудолюбивите работници, които повишават своята
квалификация и производителност".
За финал от АИКБ казват следното: "Ние държим на своите работници и служители. Затова не ни вкарвайте в образа на
безотговорно приказващи хора. Крайно време е да спрете с лъжите, клеветите и доносите!"
Actualno.bg
√ Рунд пореден: АИКБ обвини синдикални лидери в лъжа
С призив да спрат да лъжат към синдикалните лидери Пламен Димитров и Димитър Манолов, но по-остро и поконкретно към председателя на КНСБ, се обърнаха от Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ). Според АИКБ,
техният председател Васил Велев не е използва епитети като "търтеи, мързеливци и престъпнци" по адрес на работещите
в България. АИКБ счита, че причина за горещите медийни престрелки е, "че благодарение на ясната позиция на
Европейската комисия и на действията на българското правителство, ние сме изправени пред приемане на нов
механизъм за договаряне на минималната месечна работна заплата".
"Ние държим на своите работници и служители. Затова не ни вкарвайте в образа на безотговорно приказващи хора.
Крайно време е да спрете с лъжите, клеветите и доносите!", настояват от работодателската организация.
Какво доказателство представи АИКБ в подкрепа на твърдението си – вижте в прессъобщението.
Nakratko.bg
√ Право на отговор на АИКБ: Спрете да лъжете, клеветите и доносничите, г-н Димитров!
Вчера, 26 юли 2017 година, лидерите на КНСБ и КТ „Подкрепа” – г-н Пламен Димитров и г-н Димитър Манолов са си
позволили по съвършено долнопробен и недопустим начин да сложат в устата на лидери на национално представителни
работодателски организации, в частност на г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ, твърдения и изрази, които те не
са употребявали. За да не тиражираме допълнително и излишно подобни клеветнически твърдения, ще цитираме само
един абзац от изявлението на господата Димитров и Манолов:
„… На официална пресконференция, пред българските медии, работниците бяха наречени „търтеи, мързеливци и
престъпници“ (Васил Велев, АИКБ и Божидар Данев, БСК).
Всеки човек, владеещ български език, разполага с възможността да изслуша цялата пресконференция и да провери
доколко подобни грозни епитети са били използвани по адрес на българските работници и служители.
Ето линк към звуковия файл.
След прослушването му непредубеденият слушател ще се убеди, че такива неща НЕ са казвани. Безспорно, ние твърдим,
че под натиска на синдикатите, включващ откровени манипулации, заплахи от типа на „камък върху камък няма да
остане“, а напоследък и нагли лъжи, у нас се провежда погрешна политика по доходите. Ние наистина твърдим, че тази
политика се провежда с използването на командно-административни методи, които са приложими при плановите
икономики, но не и в условията на пазарна икономика.
Тази политика действително (и за това ние отдавна представяме съответните доказателства) толерира и награждава
ниската квалификация и нежеланието за каквото и да е професионално усъвършенстване. И така, тази политика наистина
награждава мързела и ниската квалификация и наказва трудолюбивите работници, които повишават своята
квалификация и производителност.
Ние наистина сме доказали със статистически данни, а не с обиди и нападки, че неквалифицираният труд у нас е опасно
надценен и нямаме намерение да се отказваме от тази си гледна точка. Тя обаче по никакъв начин не представлява
агресия срещу работниците или пък срещу синдикатите. Това е диагноза на една ситуация, която в редица региони и
отрасли е достигнала до УРОДЛИВИ и напълно неприемливи диспропорции.
Отделен въпрос е, че корупционната среда, която продължава да избуява например в сферата на инвалидните пенсии,
наистина отглежда търтеи, които срещу определени рушвети получават възможността да получават пари на гърба на
социално осигурителната система. Това синдикатите го знаят прекрасно, и едва ли биха го отрекли. Но това НЕ е нито
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обида, нито нападка към честните и трудолюбиви български работници, които носят на гърба си цяла прослойка от
хитреци с фалшиви инвалидни пенсии.
На пресконференцията в БТА на 24.07.2017 г. работодателските организации защитиха убедително тезата си с много
аргументи и факти от официалната статистика. Безсилни пред тежестта на фактите и на истината, Пламен Димитров (не за
първи път) и изненадващо за нас и г-н Димитър Манолов, прибегнаха в отговор до тиражирането на чудовищни
изопачавания, които просто представляват лъжи и клевети. Както подчертахме по-горе, в това може да се убеди всеки
сам, благодарение на развитието на технологиите.
Ние се обръщаме персонално към г-н Пламен Димитров, като към лидер на КНСБ, но и като човек, който и преди си е
позволявал грозни квалификации и вербална агресия:
Спрете да нагнетявате обстановката, г-н Димитров! Лъжите, клеветите и словесните манипулации не са аргументи в
спора! Не приписвайте на хора, които много добре си знаят мярката на изказа, да са обиждали българските работници,
както и техните организации. Председателят на УС на АИКБ, Васил Велев не е изричал подобни хули, както впрочем и г-н
Божидар Данев.
Всеки човек, който е свикнал да търси във всяко нещо рационална причина, би се запитал защо господата Димитров и
Манолов се ангажират с твърдения, които могат толкова лесно да се опровергаят? Отговорът ние намираме във факта, че
благодарение на ясната позиция на Европейската комисия и на действията на българското правителство, ние сме
изправени пред приемане на нов механизъм за договаряне на минималната месечна работна заплата за страната.
Този факт, очевидно не се харесва на тези представители на синдикатите, които предпочитаха досегашното непрозрачно
(по оценката на Европейската комисия) определяне на МРЗ. Наистина, много по-лесно е да търгуваш социалния мир
двустранно с изпълнителната власт, а на работодателските организации просто да се съобщава за резултата. Има всички
изгледи това нещо да отиде в миналото.
Затова някои хора може би смятат, че взривяването на социалния диалог точно в навечерието на поредния кръг на
преговорите за механизма за определяне на МРЗ е „изящен тактически похват”, който да спре преговорния процес и да
запази за неопределено време сегашното положение.
Тук ние сме длъжни да кажем следното:
Уважаеми социални партньори от синдикатите!
Ние, българските работодатели високо ценим своите работници. Нашите добросъвестни и квалифицирани работници,
заедно с добрия мениджмънт са изпратили нашите компании на високи позиции в класациите на българските публични
дружества. Ние не преставаме да мислим как да задържим своите добри работници и служители, борим се със сивата
икономика и се противопоставяме на лошите практики в страната.
Ние държим на своите работници и служители. Затова не ни вкарвайте в образа на безотговорно приказващи хора.
Крайно време е да спрете с лъжите, клеветите и доносите!
Крайно време е г-н Димитров да се научи да слуша и други, освен своя глас, да разбира чутото и едва тогава да говори,
ако има какво да каже!
От името на АИКБ очакваме извинения за клеветите и доносите. Социалният диалог изисква от нас да формулираме ясно
позициите си, да търсим необходимите компромиси и да постигаме съгласие. Ако сте на същото мнение – нека
продължим преговорите си за преосмисляне на политиката по доходите. Ако искате социалният диалог да се
трансформира в два отделени монолога, по всичко изглежда, че знаете как да го постигнете.
Epicenter.bg
√ Васил Велев към синдикатите: Спрете да лъжете!
Шефът на Асоциацията на индустриалния капитал в България твърди, че работодателите не са наричали
работниците "търтеи" и иска извинение от профсъюзните лидери
Войната между синдикатите и бизнеса не спира! От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) призоваха
шефовете на двата основни профсъюда – КНСБ и КТ „Подкрепа“ да спрат да лъжа.
„Лидерите на КНСБ и КТ „Подкрепа” – г-н Пламен Димитров и г-н Димитър Манолов са си позволили по съвършено
долнопробен и недопустим начин да сложат в устата на лидери на национално представителни работодателски
организации, в частност на г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ, твърдения и изрази, които те не са
употребявали“, се казва в прессъобщение от АИКБ.
Представителите на работодателите твърдят, че не са наричали работниците „търтеи, мързеливци и престъпници“, както
казват Димитров и Манолов.
„Безспорно, ние твърдим, че под натиска на синдикатите, включващ откровени манипулации, заплахи от типа на „камък
върху камък няма да остане“, а напоследък и нагли лъжи, у нас се провежда погрешна политика по доходите. Ние
наистина твърдим, че тази политика се провежда с използването на командно-административни методи, които са
приложими при плановите икономики, но не и в условията на пазарна икономика“, се казва в прессъобщението от АИКБ.
В края му се посочва, че очакват извинения. Следва пълният текст на прессъобщението.
BGNEWS
√ Рунд пореден: АИКБ обвини синдикални лидери в лъжа
С призив да спрат да лъжат към синдикалните лидери Пламен Димитров и Димитър Манолов, но по-остро и поконкретно към председателя на КНСБ, се обърнаха от Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ).
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Според АИКБ, техният председател Васил Велев не е използва епитети като "търтеи, мързеливци и престъпнци" по адрес
на работещите в България. АИКБ счита, че причина за горещите медийни престрелки е, "че благодарение на ясната
позиция на Европейската комисия и на действията на българското правителство, ние сме изправени пред приемане на
нов механизъм за договаряне на минималната месечна работна заплата".
"Ние държим на своите работници и служители. Затова не ни вкарвайте в образа на безотговорно приказващи хора.
Крайно време е да спрете с лъжите, клеветите и доносите!", настояват от работодателската организация.
E-novinar
√ Рунд пореден: АИКБ обвини синдикални лидери в лъжа
С призив да спрат да лъжат към синдикалните лидери Пламен Димитров и Димитър Манолов, но по-остро и поконкретно към председателя на КНСБ, се обърнаха от Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ).
Според АИКБ, техният председател Васил Велев не е използва епитети като "търтеи, мързеливци и престъпнци" по адрес
на работещите в България. АИКБ счита, че причина за горещите медийни престрелки е, "че благодарение на ясната
позиция на Европейската комисия и на действията на българското правителство, ние сме изправени пред приемане на
нов механизъм за договаряне на минималната месечна работна заплата".
"Ние държим на своите работници и служители. Затова не ни вкарвайте в образа на безотговорно приказващи хора.
Крайно време е да спрете с лъжите, клеветите и доносите!", настояват от работодателската организация.
ТВ+
√ Румен Радев от АИКБ за възмножните и невъзможните компромиси между бизнес и синдикати
"ДЕНЯТ с В.Дремджиев", 27.7.17
Румен Радев от Асоциацията на индустриалния капитал в България с коментар за представителността на работодатели и
профсъюзи, за сериозните и измислените проблеми на трудовия пазар.
За повече информация вижте видеото.
Sinor.bg
√ Атанас Добрев се срещна с представители на Асоциацията на индустриалния капитал в България
Екипът на министерството на земеделието е отворен за сътрудничество с бизнеса при обмяната на становища и опит в
областта на развитието на земеделието, храните, горите и селските райони. Това е заявил заместник-министърът на
земеделието, храните и горите Атанас Добрев по време на среща с представители на Асоциацията на индустриалния
капитал в България.
Изпълнителният директор на асоциацията Добрин Иванов подчерта наличието на експертиза у колективните членове на
асоциацията по темите, свързани с аграрното и горско развитие и очерта проблемните области, в които очакват
сътрудничество от страна на институциите.
В момента се прави внимателен анализ на опита от прилагането на досегашната Програма за развитие на селските
райони и се включват по-модерни механизми, включително и за комуникацията по нея, така че тя да стане още подостъпна и атрактивна и за местните инициативни групи и малките фермери, като индикативния график се спазва, увери
заместник-министър Добрев на въпрос за предстоящото стартиране на мярка 6.4. от страна на Националния съюз на
малките и средни предприятия.

Важни обществено-икономически и политически теми
Dnes.dir.bg
√ Около 30 млади професионалисти се връщали всяка година
Всяка година между 20-30 млади, професионално подготвени хора се връщат в България. Това съобщи заместникминистърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова по време на кръгла маса на тема "За ускорен
репродуктивен демографски ръст", състояла се в Българска търговско-промишлена палата.
Тя посочи като добри модели провеждащите се срещи между български работодателски организации и български
младежи, които учат и работят в чужбина. Петрова призова да се акцентира именно в този аспект, за да продължи тази
тенденция.
Според нея, за да бъде възродена България, трябва да възвърнем българските ценности и култура и да разработим
регионални демографски политики. По думите й възраждането на България трябва да бъде цел на всеки един от нас.
Затова е необходимо да се върнем към устоите на българското семейство и уважението към българския учител.
Петрова призова още да се върнем и към корените, създали и възпитали професионално подготвени хора, които през
последните 25 години обаче са били принудени да напуснат страната ни.
"Надявам се, че можем заедно, с помощта на българските работодатели, да мотивираме тези хора в най-близо време да
се завърнат в своята родина", каза Петрова.
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Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройство Валентин Йовев подчерта необходимостта страната ни да
инвестира най-вече в човешкия капитал.
Председателят на Държавната агенция на българите в чужбина Петър Харалампиев каза, че трябва да се положат усилия
за привличане на българите от традиционните български диаспори в Македония, Украйна, Западните покрайнини.
Econ.bg
√ Общината разработва стратегия за развитието на София до 2050 година
Председателят на Столичния общински съвет заяви, че тази визия за развитие на София е една от най-важните за
градоустройствата, но има и други свързани с икономическо развитие, здравеопазване
В срок от 19 месеца трябва да бъде представен финалния вариант на "Визия за развитие на София" - стратегически
документ за развитието на града до 2015 година, в който ще участват експерти от различни области. Това заяви по БНТ
Елен Герджиков, председател на Столичния общински съвет, който сподели, че основната философия е разбирането за
София като зелен и иновативен град.
Това е една споделена визия за развитието на града в бъдеще - как да се развива градът, но не само като
градоустройство. На базата на тази част от визията ще бъде подготвена през другата година и промяната в общия
устройствен план. Нещо, което стана ясно, че трябва да се направи през последните месеци и година, когато се случиха
граждански конфликти на различни места в София. Няколко такива случаи имаше в кв. "Младост". Там се очаква при
промяната на общия устройствен план да бъдат защитени зелените територии. Нашето виждане е, че там, където могат
да бъдат спасени имоти с инвестиционни намерения, трябва да бъдат направени, уточни той.
Председателят на Столичния общински съвет заяви, че тази визия за развитие на София е една от най-важните за
градоустройствата, но има и други свързани с икономическо развитие, здравеопазване.
Визията трябва да отговаря на 3 въпроса - накъде искаме да вървим, как да стане и да има ориентири дали вървим в
правилната посока. Легитимността идва в начина на нейното създаване. Тя ще бъде създадена чрез съвместен диалог с
гражданите на София. Срещи с експерти, граждани и засегнати лица. Философията около която трябва да се завъртят
всички решения е разбирането за София като зелен и иновативен град, каза Герджиков.
В. Стандарт
√ Инвестират 43 млн. лв. в 13 университета
43 млн. лв. ще бъдат вложени за ремонт и оборудване на 13 университета по линия на управляваната от Министерството
на регионалното развитие ОП „Региони в растеж" 2014 -2020 г. по мярката за подкрепа на висшите учила в България. Това
обяви зам.-министърът Деница Николова, която заедно с ректора на Технически университет – София проф. дмт. инж.
Георги Михов поставиха началото на проект за цялостно обновяване на Блок 3 и Блок 1 на висшето учебно заведение.
Със символично поставяне на първото парче изолация започна изпълнението на мащабното задание за енергийна
ефективност и оборудване на двата учебни корпуса, като стойността на проекта е 3,5 млн.лв., от които близо 3 млн. лв. е
безвъзмездната европейска помощ, а 525 хил. лв. е националното съфинансиране.
„Изключително ми е приятно, че днес даваме началото на поредния проект с най-видим ефект за бъдещето на България инвестициите в образованието. Това за нас е най-важната мярка", посочи зам.-министър Николова. Тя обърна внимание,
че в програмния период до 2020 г. по ОП „Региони в растеж" МРРБ е предвидило 344 млн.лв. за обновяване,
обзавеждане и оборудване на детски ясли и градини, професионални гимназии и общински училища. „Така ще
подобрим условията за образование, ще модернизираме материалната база и ще дадем възможността студентите и
учениците да имат качествена среда за образование и по-големи възможности да подобрят своята квалификация по
начин, по който да подпомагат и подкрепят бизнеса в реализацията на проектите, и в резултат на това да се стигне до
общ ефект за развитие на икономиката и държавата", каза още Николова.
Зам.-министърът напомни, че в предишния програмен период по ОП „Регионално развитие" 2007-2013 г. също е вложен
значителен ресурс в сферата на образованието. Над 36 млн.лв. са инвестирани в ремонта на 15 университета , а други
374 млн. лв. за обновяване на детски градини и училища в страната.
√ Разработиха правила за дуално обучение
Разработен е примерен договор за дуално обучение, който урежда взаимоотношенията между работодател и ученик.
Той има за цел да подобри условията за приложение на дуално образование в България. Това съобщи зам.-министърът
на икономиката Александър Манолев на среща с браншови и отраслови организации. Документът е разработен от
Министерството на икономиката и е представен на междуведомствената работна група под ръководството на
Министерството на образованието и науката за обсъждане. Идеята е, чрез него да се подпомогне обучението на
квалифицирани кадри, както и учениците да намерят своята реализация на пазара на труда. Мярката е част от
поредицата от стъпки за развитие на дуалното обучение, които се предприемат от двете министерства.
„Основен приоритет за екипа на Министерството на икономиката е да има постоянна връзка с представителите на
бизнеса. Затова инициираме провеждането на такива срещи всеки месец като предварително ще се обявяват теми по
сектори и индустрии, за да са максимално оперативни", обясни зам.-министър Манолев по време на срещата.
Той представи част от приоритетите и предприетите действия от Министерството на икономика като акцентира на
мерките за намаляване на административната тежест. „Това е приоритет за целия кабинет и в тази посока се
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предприемат координирани действия от всички администрации", подчерта Александър Манолев. По думите му вече е
направен пълен преглед на услугите и разрешителните режими в системата на Министерството на икономиката като се
облекчават с различни мерки 60% от тях.
Привличането на инвестиции и подкрепата към българския бизнес за излизане на чужди пазари ще е основен приоритет,
стана ясно от неговите думи. Това е било и основна тема на проведената годишна среща с търговските аташета зад
граница. „Важен е оперативният ни контакт с браншовите организации, за да можем да свързваме чуждите инвеститори
с конкретни фирми за разработване на общи проекти или осигуряване на доставки, за да може нашият бизнес да се
възползва максимално от външните капитали", посочи заместник-министърът.
Много от въпросите поставени от бизнеса бяха свързани с изпълнението на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност", като зам.-ръководителя на Управляващия орган Калин Маринов представи процедурите, които в
момента са в ход. Към момента са разкрити четири мерки на обща стойност 40 млн. лв. по програмата, които са на
различен етап на оценка или изпълнение, стана ясно от неговото изложение.
Сред другите обсъждани въпроси бе подкрепата за организиране на специализирани форуми в България, създаването на
стимули и въвеждане на регулации за някои сектори и др. Поради множеството въпроси свързани с недостига на работна
ръка и политиките за обучението на кадрите бе взето решение следващото заседание на този формат да бъде на тази
тема.
На днешната среща присъстваха и Желяз Енев, директор на дирекция „Икономически политики за насърчаване", Никола
Стоянов, заместник-изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия /ИАНМСП/ и представители на над 30 браншови организации, и малки и средни предприятия.
В. Сега
√ Французи и немци идват в България най-вече по работа
Голяма част от чужденците всъщност идват в България не заради морето, ските и забележителностите на страната ни, а "с
други цели" - по работа, за лечение, учение и др. Това показват данните на националната статистика. Например през юни
французите, германците, австрийците, пристигнали у нас със служебна цел, са били повече от дошлите на екскурзия или
на курорт. Като цяло посещенията на чужденци в България са почти 1.5 млн., или с 6.9% повече в сравнение с юни 2016 г.
Миналия месец над половин милион българи са пътували зад граница - към 619 000 според данните на НСИ.
Статистиката показва, че само един от 10 румънци е декларирал, че идва на почивка. Останалите около 90% са били тук
за образование, лечение, на гости и т.н.. Подобна е ситуацията и с туристите от Турция. Около 35% от тях са били тук през
летния месец, за да си починат.
Все пак около и над 80% от финландците, руснаците, датчаните и др., посетили страната ни през юни, казват, че са били
тук на почивка. Традиционно почти 100% от израелците и норвежците, били тук миналия месец, са били за ваканция.
И българите излизат зад граница повече по бизнес или по лични дела, отколкото на екскурзия или на почивка. Само
Португалия е изключение - 100% от пътувалите към тази дестинация са били на ваканция. Изненадващо найексплоатираната дестинация с цел "работа" не са Франция или примерно Белгия, където са разположени основните
европейски институции, а Финландия. Почти всеки втори българин, пътувал за студената страна през юни, е бил там по
служба. От НСИ са отчели най-малко командировки към Турция. Над 60% от българите, посетили южната ни съседка през
юни, са отишли не заради курортите, а основно заради университетите и лечебниците.
Investor.bg
√ Лихвите по спестяванията на домакинствата запазват тенденцията на спад
Само лихвите по депозитите на бизнеса в левове се вдигат минимално през юни
Лихвените нива по депозитите на бизнеса и домакинствата продължават да отчитат изменения предимно в низходяща
посока, показват данните на Българската народна банка (БНБ) за юни.
Средните лихви по спестяванията на домакинствата с договорен матуритет в левове и в евро отбелязват спад през юни
спрямо месец май с 1 процентен пункт. Към 30 юни новодоговорените депозити в левове са на ниво 0,44%, а срочните
депозити в евро – 0,30%.
В края на юни 2016 г. средната лихва на спестяванията в левове е 0,83%, а в евро – 0,66%.
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Депозити на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства (нов бизнес)

През юни средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове в сравнение с година по-рано се понижава с 0,06
пр.п. до 0,04%. При спестяванията с договорен матуритет в левове той спада с 0,74 пр.п. до 0,67%, а по тези в евро – с 0,65
пр.п. до 0,55%.
В сравнение с май средният лихвен процент по овърнайт-депозитите остава на същото ниво.
Средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в левове намалява с 0,17 пр.п. до
0,09% на годишна база, а по спестяванията, договорени за ползване след предизвестие, в евро – с 0,16 пр.п. до 0,10%. В
сравнение с месец по-рано намалението е с 0,02 пр. п.
Депозити на сектор Домакинства (салда)
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Лихвените нива на спестяванията на бизнеса, договорени в левове, в края на юни отбелязват минимално увеличение с
0,01 пр. п. в сравнение с края на май, когато се олихвяваха с 0,17%, отчита централната банка.
Средният лихвен процент по депозитите през миналия месец в сравнение с юни 2016 г. спада с 0,17 пр.п. до 0,18%.
Лихвеното ниво на спестяванията с договорен матуритет в евро е по-ниско с 0,03 пр. п. към 30 юни в сравнение с 31 май,
когато беше 0,22%. На годишна база спадът е с 0,21 пр. п., след като в края на юни миналата година средната лихва беше
0,40%.
През юни средната лихва по овърнайт-депозитите в левове и евро остава на същото ниво в сравнение с месец май и е
съответно 0,04% и 0,02%, като намалението на годишна база при спестяванията в левове е 0,02 пр. п., а в евро – с 0,04 пр.
п.
През юни 2017 г. средният лихвен процент при салдото на депозитите с договорен матуритет в левове през юни се
увеличава с 0,02 пр. п. и в края на юни е 0,39%. В сравнение с година по-рано, кагато лихвата беше 0,77%, се отбелязва
увеличение с 0,38 пр. п.
Депозити на сектор Нефинансови предприятия (салда)

През миналия месец средният лихвен процент при салдото на депозитите с договорен матуритет в евро намалява с 0,03
пр. п. в сравнение с май и към 30 юни той е 0,44%. В сравнение с година по-рано лихвата беше 0,80% – с 0,36 пр. п. повисока.
News.bg
√ Засилваме търговските отношения с Аржентина
България ще засили търговско-икономическите си отношения с Аржентина. Това стана ясно по време на среща на
министъра на икономиката Емил Караниколов с посланика на Аржентина у нас Алберто Труеба.
На срещата Караниколов посочи, че България отдава голямо значение на търговските отношения с Аржентина, като
страна с благоприятно стратегическо разположение, значителни природни ресурси и сред страните с водеща роля в
Латинска Америка. "Считам, че трябва да продължим действията си за задълбочаване на тези отношения", допълни
министърът.
По думите на Караниколов съществува потенциал за привличане на аржентински инвестиции в България. Имало
възможност и български предприятия да стъпят на аржентинския пазар. За целта министърът предложи да се организира
съвместен бизнес форум, на който фирми от двете страни да се запознаят със съществуващите възможности за бизнес.
В хода на срещата двамата обсъдиха и предстоящата ХІ-та Министерска конференция на Световната търговска
организация (MC11), която ще се проведе в Буенос Айрес, Аржентина, през месец декември 2017 година.
Само за миналата година стокообменът между България и Аржентина се е увеличил с 26.51% спрямо 2015 година и
възлиза на 27.2 млн. щатски долара.
Спрямо 2015 година през изминалата година износът ни за Аржентина отбелязва ръст от 35.42%. За същия период ръст
бележи и вносът от Аржентина към България - с 24.58%.
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Fakti.bg
√ Над 90% от студентите във ВУЗФ започват работа преди да са завършили
Над 90% от студентите, които следват в бакалавърска или магистърска степен във Висшето училище по застраховане и
финанси (ВУЗФ), започват работа още преди да са завършили или непосредствено след това.
Над 30% от тях заемат ръководни позиции и са изградили кариери като мениджъри, директори в големи компании у нас.
Това показаха данните oт анкетното проучване сред студентите, което университетът провежда всяка година.
“Този огромен процент на студенти, които се реализират професионално още докато следват, се дължи на близката
връзка, която университетът изгради с бизнеса - във ВУЗФ преподават експерти от водещи компании в България. По този
начин студентите имат възможност да работят върху реални казуси от практиката и да са наясно с последните тенденции
в сферата, която изучават“, обясни вицепрезидентът на ВУЗФ Детелина Смилкова.
Кариерният център на ВУЗФ поддържа голяма и актуализирана база от данни със свободни работни и стажантски
позиции в десетки водещи компании у нас и насърчава студентите да кандидатстват. По този начин университетът
предлага на учащите едни от най-добрите и сигурни възможности за реализация и кариерно развитие в България.
Profit.bg
√ Понижение за азиатските акции в петък
Азиатските акции записаха понижения днес, след като цените на технологичните акции в САЩ отстъпиха от ръста си
напоследък, въпреки че оптимизма около корпоративните печалби в страната и състоянието на световната икономика
подкрепиха пазарните нагласи, като цяло.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI падна с 0.8%, но върви към седмично повишение от 0.4%. Пазарната
капитализация на Samsung Electric - най-голямата компания по пазарна стойност в Азия, намаля с 3.5%.
Японският индекс Nikkei изгуби 0.4%.
На Уолстрийт Dow Jones записа рекордно ниво на затваряне, подпомогнат от 7.7-процентен скок в цената на акциите на
Verizon.
Инвеститорите обаче бяха изплашени от внезапния спад при акциите на технологичните и транспортните компании.
Технологичният сектор в индекса S&P 500 падаше с 2.0% по време на сесията, преди да завърши деня с понижение от
0.8%.
След края на сесията акциите на Amazon.com, които поскъпват с близо 40% от началото на годината, поевтиняха с 3.0%,
след като компанията обяви понижение в печалбата.
Фючърсите на щатските индекси записват понижения в азиатската сесия. Като цяло обаче инвеститорските нагласи
остават солидни - на фона на оптимистичните корпоративни финансови резултати и на добрите перспективи пред
глобалната икономика.
Компаниите от S&P 500 са на път да запишат двуцифрен ръст в печалбите във второ поредно тримесечие за първи път от
близо пет години.
Изнесените вчера данни за поръчите на щатски дълготрайни стоки показват, че те скачат с 6.5% миналия месец, което е
най-голямото повишение от три години насам.
Днес се очакват данните за БВП на САЩ за второто тримесечие.
Икономистите прогнозират ускорение на ръста до 2.6%, в сравнение с отчетеното повишение от 1.4% за периода януаримарт.
На валутния пазар доларът си възвърна част от изгубеното, след като вчера доларовият индекс падна до 13-месечно
дъно.
Еврото консолидира около нивото от 1.1687 долара, след като скочи до 2.5-годишен връх от 1.1777 долара вчера.
Доларът се търгуваше около нивото от 111.10 йени, или малко над достигнатото в понеделник дъно от 110.625, което бе
най-ниското нивото от повече от пет седмици.
Швейцарският франк поевтиня с 0.5% спрямо долара и с 0.6% спрямо еврото, отчасти на фона на очакванията, че страната
ще запази настоящата си парична политика, въпреки че Европейската централна банка изглежда, че ще започне да
изтегля стимулите си от пазара.
Еврото проби дългосрочния рейндж спрямо франка, поскъпвайки до 1.1348.
За седмицата еврото поскъпва с 3.0 спрямо швейцарската валута.
Цените на петрола се задържаха близо до осемседмичните върхове, достигнати вчера.
Петролът от сорта брент се търгуваше на цена от 51.43 долара за барел, след като вчера поскъпна до 51.64.
√ Защо златото може да поскъпне?
Златото може да поскъпне, на фона на поевтиняването на щатския долар, пише CNBC.
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, губи 9% от
началото на 2017 г., като в момента се търгува при най-ниските си нива за последните 13 месеца.
"Доларовият индекс може да се понижи и до границата от 92 пункта, което е само на около 1.5% от настоящото ниво
(93.55 пункта към 16.00 часа българско време)", според старшия пазарен анализатори в RJO Futures Филип Стейбъл.
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Нивата са изключително важни за долара, но също така и за влиянието, което щатската валута може да окаже на част от
суровините.
Нов спад на долара може да отведе златото до ниво от 1300 долара за троунция, докато среброто отново може да
премине границата от 18 долара.
Евентуалното по-голямо понижение би се отразило положително и на петрола, който бележи една от най-добрите си
седмици за 2017 г., като добавя около 6% към стойността си. Напълно възможно е отново да станем свидетели на нива от
50 долара за барел.
Брентът вече премина тази граница, въпреки лекото си понижение днес. Американският лек суров петрол се търгува на
около 48.60 долара за барел днес.
Златото бележи ръст от 1%, до 1263 долара за унция, докато среброто поскъпва с 2%, до 16.80 долара.
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