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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ Известни са номинираните за наградите „Икономика на светло“ за 2016 г. 
Започна процедурата по гласуване, чрез която ще бъдат определени победителите в конкурса за годишните награди 
„Икономика на светло“ за 2016 г. 
Призьорите в категориите ще бъдат избрани от експертно жури, в което участват над 100 изявени личности от областта на 
икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, политиката, медиите. 
Конкурсът откроява забележителни и вдъхновяващи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и 
награждава водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сиви практики. По този начин 
АИКБ цели да повиши обществената нетърпимост към неформалната икономика, да поощри предприемането на активни 
действия в тази посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-
икономическата среда. 
Наградите „Икономика на светло“ са първото по рода си признание за постиженията в борбата с неформалната икономика 
в България. Събитието популяризира сред обществото както приноса на българските предприемачи, бизнесмени и 
политици за подобряването и развитието на бизнес средата, така и добрите практики за ограничаване и превенция на 
неформалната икономика в страната. 
За повече информация вижте списъка с номинациите в трите категории на Национален конкурс за награди „Икономика на 
светло“ за 2016 г., както и приложеното прессъобщение. 
 
√ Покана за пресконференция 
Асоциацията на индустриалния капитал в България и Национален център „Икономика на светло“ имат удоволствието да 
Ви поканят на пресконференция, на която ще бъдат представени Композитният индекс „Икономика на светло“ и стойността 
му като инструмент за проследяване на тенденциите в сивия сектор, като се представи и анализира изменението му през 
годините, както и актуалните социологически данни, показващи напредъка на страната в борбата със сивата икономика. 
Заповядайте на 12 юни 2017 г. от 11:00 часа в заседателната зала на АИКБ на адрес: 1527 София, ул. „Тракия“ №15! 
В пресконференцията ще вземат участие: 
г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ; 
проф. д-р Стефан Петранов, ръководител на екипа, създал Композитния индекс „Икономика на светло“; 
д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и ръководител на проекта. 
Признатият за иновация, включително на европейско ниво, композитен индекс „Икономика на светло“, достигна най-
високата си стойност по данните от 2016 г. Това прогресивно нарастване е резултат от целенасочените и координирани 
действия на държава, социални партньори и всички заинтересовани страни. 
Предварително Ви благодарим и Ви очакваме! Вашето присъствие е важно за нас! 
За Ваше улеснение може да изтеглите приложената покана в PDF формат. 
 
БНР 
 
√ Извън еврозоната – оставаме в Европа на бавната скорост 
Изпълнили сме всички технически критерии за влизане в еврозоната и политическото спиране на влизането ни там не 
помага. 
Това каза в интервю за предаването „Точно днес“ Васил Велев – председател на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България. Няма да се увеличат цени, няма да пострадат български граждани, даже по отношение на банкови преводи и 
други, дори в ежедневни операции ще бъдем облекчени от такси, мотивира се той. 
По думите му заради обвързания курс към еврото сега ползваме пасивите, но и позитивите. В този смисъл подкрепа 
заслужават усилията този процес да се ускори. 
Васил Велев коментира политиката на правителството по отношение на пенсиите и заплатите, и подкрепата с резерви, 
които бизнесът дава за двукратния ръст на пенсиите до края на годината. 
Според Велев е нормално да се искат по-високи доходи, но това винаги е опасно, ако не се обвърже с реалното 
производство и възможностите на бюджета и на икономиката. 
За повече информация чуйте звуковия файл. 
 

http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2017/06/2-Nominacii_all_2016.pdf
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2017/06/2-07.06.2017.Obiaviavane_Nominacii.pdf
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2017/06/Pokana_preskonferencia_12.06.2017.pdf
http://bnr.bg/plovdiv/post/100839576/izvan-evrozonata-ostavame-v-evropa-na-bavnata-skorost
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Moreto.net 
 
√ Работодателите: ТЕЛК е най-универсалният документ у нас 
Решението на ТЕЛК е най-универсалният документ в държавата. Той осигурява достъп до пенсия, до синьо картонче за 
безплатен паркинг и безплатна винетка, от статут за преференциално третиране в НАП до възможност за създаване на 
специализирано предприятие и използване на еврофондове. 
Онова, което ТЕЛК-ът не дава са точно нещата, от които хората с увреждания се нуждаят - оценка на остатъчната 
работоспособност, достъпна среда и транспорт, съвременни технически помощни средства, лична помощ и достъп до 
образование и пазара на труда. 
Това заявяват в своя позиция от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), напомняйки че още в началото 
на 2015 г. Асоциацията е предоставила на Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната 
политика своите виждания по проблема за медицинската и трудовата експертиза и инвалидните пенсии у нас. 
В последните месеци темата за ТЕЛК решенията стана отново актуална, особено след като премина и през съдебна фаза, 
която провокира Изработването на проект на Наредба за медицинската експертиза. 
От Асоциацията напомнят някои базови обстоятелства за инвалидността и това, че самият ТЕЛК е резултат от медицинска 
диагноза, която обаче пренебрегва дори факта, че едно и също заболяване протича различно при различните хора. 
Според АИКБ ревизия на инвалидните пенсии без дълбока, коренна и фундаментална промяна на политиките по 
уврежданията няма да доведе до нищо полезно и най-вероятно съдът ще бъде затрупан с дела, които ще бъдат безусловно 
спечелени от хората посочени за "фалшиви инвалиди". 
"Сферата на уврежданията е една от най-нереформираните от 27 години и погрешната реформа е по-лоша от липсата на 
такава. Промените трябва да започнат с категоричното премахване на ТЕЛК и той да бъде заменен от оценка на 
потребностите и на възможностите на база остатъчна работоспособност", заявяват от Асоциацията. 
АИКБ очаква нова Наредбата за медицинска експертиза, предшествана от промяна в принципите и концепцията, 
въвеждане на стандартите на СЗО и промяна в законите. 

 
В. Строител 
 
√ Социалните партньори постигнаха консенсус за ТЕЛК 
Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) постигна консенсус по текстовете в проекта на наредба за 
медицинската експертиза, предложен от Министерството на здравеопазването. Това стана по време на заседание на 
социалните партньори, в което участваха председателят на НСТС – вицепремиерът по икономическата и демографската 
политика Валери Симеонов, министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, зам.-министърът на 
здравеопазването Мирослав Ненков, омбудсманът Мая Манолова, президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов, 
както и представители на работодателските организации от КРИБ, АИКБ, БТПП и БСК. 
След като наредбата бе одобрена от Съвета предстои нейното приемане от Министерския съвет. Ако това стане в ускорен 
порядък, териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) в страната ще могат да продължат работата си, тъй като в 
момента са блокирани. Напомняме, че засега ТЕЛК не могат да функционират, след като Върховният административен съд 
отмени някои текстове от наредбата за медицинската експертиза. 
По време на брифинг за медиите след заседанието на НСТС зам.-министърът на здравеопазването обясни, че 
териториалните експертни лекарски комисии нямат прецизна база за определяне на работоспособността на хората с 
повече от едно заболяване, след като съдът отмени методиката за това. По думите на Ненков експертите в Министерството 
на здравеопазването са обмислили всички промени, така че да не се стигне до нова намеса на съда. Представителите на 
двата синдиката – КТ „Подкрепа“ и КНСБ, нямаха възражения по предложените от здравното ведомство текстове. Те 
призоваха за ускореното приемане на нормативния акт, за да се излезе от създалата се кризисна ситуация. 
Работодателите обаче възразиха срещу документа. Председателят на АИКБ Васил Велев посочи, че организацията няма да 
подкрепи проекта, тъй като са необходими концептуални промени в системата и това затвърждава порочните практики в 
медицинската експертиза. Той поиска и срок на действие на наредбата до приемането на нови правила. 
Представителите на БСК, БТПП и КРИБ заявиха, че цялата система на медицинската експертиза е изградена върху 
деформации. Те посочиха своите резерви към предлаганите текстове и настояха за ревизия на модела за инвалидните 
пенсии. Министър Бисер Петков каза, че приемането на наредбата е наложително, за да се преодолее кризисната 
ситуация. Той уточни, че експертна група от министерствата на здравеопазването, на труда и социалната политика и на 
финансите ще разработи концепция за реформа на медицинската експертиза. 
Вицепремиерът Валери Симеонов каза, че наредбата е несъвършена и не решава проблема с инвалидните пенсии, но 
заради образувалия се правен вакуум апелира към подкрепа на текстовете. Той допълни, че системата на медицинската 
експертиза ще се ревизира цялостно, но за да работят ТЕЛК в момента, трябва да има действащ подзаконов нормативен 
акт. 
В рамките на заседанието социалните партньори единодушно подкрепиха присъединяването на България към 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и предприемането на мерки от страната ни, за влизане 
в ОИСР. 
В дневния ред на НСТС фигурираше и разглеждане на предложенията на омбудсмана и КНСБ за законови изменения, с 
които да се възпрепятства неизплащането на работни заплати, осигуровки, обезщетения и др. Проектотекстовете обаче 
отпаднаха от програмата на тристранния съвет и не бяха подложени на дебат. 
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√ Край на кризата с ТЕЛК? 
Краят на правния вакуум с ТЕЛК-овете наближава, след като Националният съвет за тристранно сътрудничество одобри и 
прие новата Наредба за медицинската експертиза.  Следващата стъпка е документът да бъде одобрен от Министерски 
съвет. Тогава териториалните експертни лекарски комисии ще могат да продължат работата си, тъй като в момента са 
блокирани. 
Приетата наредба на практика не е нова и промяна в методиката, по която ще се изчислява процентът на трудоспособност 
няма да има. Преформулирани са само текстовете, заради които наредбата падна в съда.  
МИРОСЛАВ НЕНКОВ ЗАМ.-МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО: „Остава само решението от МС.“ 
Докато това да се случи, на чакащите решенията от ТЕЛК може да се наложи отново да преминат през всички изследвания, 
част от които се заплащат. Причината - те важат за определен срок. 
МИРОСЛАВ НЕНКОВ ЗАМ.-МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО: „Нито пациентите, нито МЗ,нито ТЕЛК може да направят 
нещо по въпроса.“ 
Въпреки, че новата наредба беше приета от Националният съвет за тристранно сътрудничество, работодателите обаче 
възразиха срещу проектодокумента. 
ВАСИЛ ВЕЛЕВ АИКБ: „Няма нова наредба – има спазване на процедурата, за да се утвърди сегашната, която закрепва едни 
практики срещу които всички са декларили, че организирано трябва да се борим.“ 
Освен кризата с ТЕЛК-овете социалните  партньори обсъдиха и увеличаването на минималната пенсия на 180 лева от 1 юли 
и на 200 лева от началото на октомври. Промяната ще засегне около 800 хиляди пенсионери 
БИСЕР ПЕТКОВ МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА: „За финансиране на тази мярка ще са необходими  100 
милиона лева допълнителни разходи за пенсии.“ 
Парите ще бъдат осигурени от преизпълнението на приходите във фонд "Пенсии", което към април е на стойност от 104 
милиона лева. Увеличение ще има и на минималната пенсия за инвалидност и на пенсията за старост. 
 
Списание Икономист 
 
√ РАБОТОДАТЕЛИ И СИНДИКАТИ ПРИЕХА ДВУКРАТНОТО УВЕЛИЧЕНИЕ НА МИНИМАЛНИТЕ ПЕНСИИ БЕЗ ОСОБЕН 
ВЪЗТОРГ 
Двукратното увеличение на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст беше подкрепено с резерви от 
работодатели и от синдикати на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. 
С промяната се предвижда от 1 юли 2017 г. минималната пенсия да се повиши от 161,38 лв. на 180 лв., което е увеличение 
с 11,5%, а от 1 октомври 2017 г. - на 200 лв. - увеличението е 11,1%, каза министърът на труда и социалната политика Бисер 
Петков. Двукратното увеличение ще доведе до повишаване на доходите на около 800 000 пенсионери, чийто размер на 
пенсията ще бъде приравнен на минималния размер. Преобладаващата част от тези пенсионери получава пенсии за 
осигурителен стаж и възраст, друга голяма част са хора с лични инвалидни пенсии - около 250 000, а третата група са 
имащите наследствени пенсии. 
Изпълнителният секретар на КНСБ Ася Гонева смята, че всички пенсии за трудова дейност трябва да растат, като се ускори 
заложеното в постигната с консенсус пенсионна реформа увеличение на тежестта на всяка година осигурителен стаж. 
Предложението на КНСБ е тази тежест да се увеличава ежегодно, така че в 2024 г. да се достигне коефициент 1,5. Това 
означава в 2018 г. да се приложи 1,2 и всяка следваща до 2024 година коефициентът да нараства - 1,25, 1,30, 1,35, 1,40 и т. 
н. 
Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов отбеляза, че не му харесва това, че се объркват съотношенията вътре в 
пенсиите, но онова, което му допада, е, че е "по-добре врабче в ръката, отколкото орел в небето". "Приемаме случващото 
се като първа стъпка на преосмислянето на адекватността на пенсиите", заяви Манолов. 
Председателят на АИКБ Васил Велев посочи, че се отнася с разбиране към благородните мотиви за увеличението, но от 
Асоциацията се въздържат от енергична подкрепа. Възраженията му са, че с увеличението само на минималната пенсия 
се подкрепят ниската квалификация и хората, неплащащи пълен размер осигуровки. Не се насърчава излизането на сивия 
сектор на светло, защото с различни осигуровки ще се получават приблизително еднакви пенсии, допълни Велев. Според 
него трябва да се върви към ограничаване на ранното пенсиониране, особено чрез измами с инвалидни пенсии, както и 
към увеличаване на заетите в икономиката, защото те са по-малко от пенсионерите. 
Заместник-председателят на БСК Димитър Бранков каза, че според него сред получаващите минимални пенсии има хора 
със съвсем различен осигурителен принос. Бранков смята, че по-логично е минималните пенсии да бъдат финансирани 
през социалното подпомагане, тъй като има много, които имат допълнителни доходи като наеми и т. н. Тази теза беше 
изразена и от Ася Гонева от КНСБ. 
В доклада на министър Бисер Петков се посочва, че всички пенсии, които след преизчисляването на пенсиите от 1 юли с 
тежест 1,126 за всяка година осигурителен стаж останат с размери под 180 лв. или под минималния размер на пенсията за 
съответния вид, ще бъдат приравнени на новия минимален размер. В резултат на увеличението на минималната пенсия 
за осигурителен стаж и възраст на 180 лв. броят на пенсиите в минимален размер ще се увеличи от 547 300 на около 668 
000, или около 31,5 на сто от пенсионерите за трудова дейност ще бъдат с минимални пенсии. Необходимите 
допълнителни средства за изплащането на новите минимални размери са 8,8 млн. лв. месечно. 
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След увеличението на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 180 лв. на 200 лв. от 1 октомври 2017 г. броят 
на пенсиите в минимален размер ще се увеличи от 668 000 на около 800 000, или около 37,8% от пенсионерите за трудова 
дейност ще бъдат с минимални пенсии. 
Пенсионерите, чиито размери на пенсиите са под 200 лв. или под стойността на минималната пенсия за съответния вид, 
ще получават новия минимален размер, при което за около 132 000 души ще има увеличение между 0 и 11,15%, а за 668 
000 - увеличение с 11,1%. 
Необходимите допълнителни средства за увеличението на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 180 лв. 
на 200 лв. са 14,7 млн. лв. месечно. 
Общата сума на средствата за двуетапното увеличение на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще бъде 
около 100 млн. лв. допълнително над предвидените за 2017 г. Допълнителните разходи на Държавното обществено 
осигуряване ще бъдат за сметка на очакваните по-високи приходи от планираните за 2017 г. По думите на Петков 
преизпълнението на приходите, основно от осигурителни вноски, което се отчита към края на април тази година, ще 
позволи финансирането на този по-висок разход, без да се наложи да се променя бюджетното салдо, и няма да се наложи 
актуализация на държавния бюджет. Тази мярка ще доведе до намаляване на риска от бедност сред пенсионерите, 
получаващи минимални размери на пенсиите 
Председателят на НСТС Валери Симеонов изрази становище по темата като вицепремиер и като политическо лице. "И на 
нас не ни харесва това решение, но е по-добро, отколкото да оставим хората със 161 лева да агонизират", каза той. По 
думите на Симеонов занапред ще се върви към актуализиране на всички пенсии. 
 
Burgas Info 
 
√ Тристранката възстановява работата на ТЕЛК-овете 
Националният съвет за тристранно сътрудничество прие постановление на Министерския съвет за наредба за 
медицинската експертиза и даде ход на ТЕЛК-овете. С решение на Върховния административен съд (ВАС), с което се 
атакува нормативния документ за работа на ТЕЛК-овете, работата им бе блокирана. Проблемът с ТЕЛК-овете и реформата 
в системата продължава да е на дневен ред в работата на социалните партньори, увери Димитър Манолов.  
Манолов коментира, че е извън съмнение фактът, че трябва по нов начин да погледнем на системата за 
неработоспособността и свързаната с нея трудова експертиза. "В момента имаме проблем, който се появил по силата на 
съдебно решение и който по същество е блокирал работата на комисиите за трудова експертиза", обясни той. Затова е и 
реакцията от днес на тристранния съвет за приемане на въпросната наредба. "Да наредбата не е добра. Разбира се, че тя 
трябва да бъде преправена заедно с цялата нормативна база, но за да се отпуши трудовата експертиза, трябва 
своевременно да бъде приета нова наредба и нашият апел към МС беше това да се случи колкото е възможно по-бързо", 
обясни Манолов.  
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев обясни, че няма нова наредба за ТЕЛК-овете. 
"Има спазване на процедурата, за да се утвърди досегашната, която закрепва практики срещу които всички са 
декларирали, че организирано трябва да се борим. Поради тази причина ние се въздържахме от подкрепа, защото не 
се дава срок, в който всичко това трябва да се случи. Тази реформа постоянно се отлага", констатира Велев. "Ние 
държахме да видим такъв срок и в постановлението, с което се препотвърждава старата недобра наредба", посочи още 
той.  
Заместник-министърът на здравеопазването Мирослав Ненков констатира, че ТЕЛК-овете са изпаднали в ситуацията, в 
която нямат законова база, на която да стъпят, за да определят процента на нетрудоспособност на хора с повече от едно 
заболяване. "Те нямат правно основание да определят какъвто и да е процент на нетрудоспособност. Това затрудни 
работата на всички тях. Забави работата им и остави много хора без трудово-експертна лекарска оценка", посочи Ненков. 
Сред отменените текстове на наредбата от Административния съд, има много важен текст за методиката, по която се 
определя процентът на нетрудоспособност на хората с повече от едно заболяване, допълни зам. здравният 
министър./news.bg 
 
Темида ТВ 
 
√ Работодатели и синдикати подкрепят увеличението на минималната пенсия, с резерви 
Двукратното увеличение на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст беше подкрепено с резерви от 
работодатели и от синдикати на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. 
На заседанието беше разгледан проект за промяна на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2017 
г. С промяната се предвижда от 1 юли 2017 г. минималната пенсия да се повиши от 161,38 лв. на 180 лв., което е увеличение 
с 11,5 на сто, а от 1 октомври 2017 г. – на 200 лв. – увеличението е 11,1 на сто, каза министърът на труда и социалната 
политика Бисер Петков. Двукратното увеличение ще доведе до повишаване на доходите на около 800 000 пенсионери, 
чийто размер на пенсията ще бъде приравнен на минималния размер. Преобладаващата част от тези пенсионери получава 
пенсии за осигурителен стаж и възраст, друга голяма част са хора с лични инвалидни пенсии – около 250 000, а третата 
група са имащите наследствени пенсии. 
Изпълнителният секретар на КНСБ Ася Гонева посочи, че КНСБ се отнася с уважение към инициативата на правителството 
да обърне внимание на адекватността на пенсиите, но смята, че всички пенсии за трудова дейност трябва да растат, като 
се ускори заложеното в постигната с консенсус пенсионна реформа увеличение на тежестта на всяка година осигурителен 
стаж. Предложението на КНСБ е тази тежест да се увеличава ежегодно, така че в 2024 г. да се достигне коефициент 1,5. 
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Това означава в 2018 г. да се приложи 1,2 и всяка следваща до 2024 година коефициентът да нараства – 1,25, 1,30, 1,35, 
1,40 и т. н. 
Президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов отбеляза, че не му харесва това, че се объркват съотношенията вътре в 
пенсиите, но онова, което му допада, е, че е „по-добре врабче в ръката, отколкото орел в небето“. Приемаме случващото 
се като първа стъпка на преосмислянето на адекватността на пенсиите, заяви Манолов. 
Председателят на АИКБ Васил Велев посочи, че се отнася с разбиране към благородните мотиви за увеличението, но от 
Асоциацията се въздържат от енергична подкрепа. Възраженията му са, че с увеличението само на минималната пенсия 
се подкрепят ниската квалификация и хората, неплащащи пълен размер осигуровки. Не се насърчава излизането на 
сивия сектор на светло, защото с различни осигуровки ще се получават приблизително еднакви пенсии, допълни Велев. 
Според него трябва да се върви към ограничаване на ранното пенсиониране, особено чрез измами с инвалидни пенсии, 
както и към увеличаване на заетите в икономиката, защото те са по-малко от пенсионерите. 
Заместник-председателят на БСК Димитър Бранков каза, че  подкрепя промяната само от гледна точка на нейната социална 
аргументация, но според него сред получаващите минимални пенсии има хора със съвсем различен осигурителен принос. 
Бранков смята, че по-логично е минималните пенсии да бъдат финансирани през социалното подпомагане, тъй като има 
много, които имат допълнителни доходи като наеми и т. н. Тази теза беше изразена и от Ася Гонева от КНСБ. 
В доклада на министър Бисер Петков се посочва, че всички пенсии, които след преизчисляването на пенсиите от 1 юли с 
тежест 1,126 за всяка година осигурителен стаж останат с размери  под 180 лв. или под минималния размер на пенсията 
за съответния вид, ще бъдат приравнени на новия минимален размер. В резултат на увеличението на минималната пенсия 
за осигурителен стаж и възраст на 180 лв. броят на пенсиите в минимален размер ще се увеличи от 547 300 на около 668 
000, или около 31,5 на сто от пенсионерите за трудова дейност ще бъдат с минимални пенсии. Необходимите 
допълнителни средства за изплащането на новите минимални размери са 8,8 млн. лв. месечно. 
След увеличението на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 180 лв. на 200 лв. от 1 октомври 2017 г. броят 
на пенсиите в минимален размер ще се увеличи от 668 000 на около 800 000, или около 37,8 на сто от пенсионерите за 
трудова дейност ще бъдат с минимални пенсии. 
Пенсионерите, чиито размери на пенсиите са под 200 лв. или под стойността на минималната пенсия за съответния вид, 
ще получават новия минимален размер, при което за около 132 000 души ще има увеличение между 0 и 11,1 на сто, а за 
668 000 – увеличение с 11,1 на сто. 
Необходимите допълнителни средства за увеличението на     минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 180 
лв. на 200 лв. са 14,7 млн. лв. месечно. 
Общата сума на средствата за двуетапното увеличение на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще бъде 
около 100 млн. лв. допълнително над предвидените за 2017 г.  Допълнителните разходи на Държавното обществено 
осигуряване ще бъдат за сметка на очакваните по-високи приходи от планираните за 2017 г. По думите на Петков 
преизпълнението на приходите, основно от осигурителни вноски, което се отчита към края на април тази година, ще 
позволи финансирането на този по-висок разход, без да се наложи да се променя бюджетното салдо, и няма да се наложи 
актуализация на държавния бюджет. Тази мярка ще доведе до намаляване на риска от бедност сред пенсионерите, 
получаващи минимални размери на пенсиите 
Председателят на НСТС Валери Симеонов изрази становище по темата като вицепремиер и като политическо лице. „И на 
нас не ни харесва това решение, но е по-добро, отколкото да оставим хората със 161 лева да агонизират“, каза той. По 
думите на Симеонов занапред ще се върви към актуализиране на всички пенсии. 
 
Пациентски вестник 
 
√ Работодателите: ТЕЛК е най-универсалният документ у нас 
Решението на ТЕЛК е най-универсалният документ в държавата. Той осигурява достъп до пенсия, до синьо картонче за 
безплатен паркинг и безплатна винетка, от статут за преференциално третиране в НАП до възможност за създаване на 
специализирано предприятие и използване на еврофондове. 
Онова, което ТЕЛК-ът не дава са точно нещата, от които хората с увреждания се нуждаят – оценка на остатъчната 
работоспособност, достъпна среда и транспорт, съвременни технически помощни средства, лична помощ и достъп до 
образование и пазара на труда. 
Това заявяват в своя позиция от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), напомняйки че още в началото 
на 2015 г. Асоциацията е предоставила на Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната 
политика своите виждания по проблема за медицинската и трудовата експертиза и инвалидните пенсии у нас. 
В последните месеци темата за ТЕЛК решенията стана отново актуална, особено след като премина и през съдебна фаза и 
ВАС блокира издаването на тези решения. Това от своя страна провокира изработване на проект на Наредба за 
медицинската експертиза. Като цяло всички страни подкрепят идеята за нужната реформа в системата на издаване на ТЕЛК 
решенията, както от страна на правителството, така и от страна на лекарите. 
От Асоциацията напомнят някои базови обстоятелства за инвалидността и това, че самият ТЕЛК е резултат от медицинска 
диагноза, която обаче пренебрегва дори факта, че едно и също заболяване протича различно при различните хора. 
Според АИКБ ревизия на инвалидните пенсии без дълбока, коренна и фундаментална промяна на политиките по 
уврежданията няма да доведе до нищо полезно и най-вероятно съдът ще бъде затрупан с дела, които ще бъдат безусловно 
спечелени от хората посочени за „фалшиви инвалиди“. 
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„Сферата на уврежданията е една от най-нереформираните от 27 години и погрешната реформа е по-лоша от липсата на 
такава. Промените трябва да започнат с категоричното премахване на ТЕЛК и той да бъде заменен от оценка на 
потребностите и на възможностите на база остатъчна работоспособност“, заявяват от Асоциацията. 
АИКБ очаква нова Наредбата за медицинска експертиза, предшествана от промяна в принципите и концепцията, 
въвеждане на стандартите на СЗО и промяна в законите. 
 
Invest Build Media 
 
√ Еднофамилни жилища и студентски общежития ще се санират чрез Фонда на фондовете 
Саниране на еднофамилни жилищни сгради и студентски общежития чрез нисколихвено кредитиране са сред част от 
инвестиционните направления за подкрепа чрез финансови инструменти в рамките на Оперативна програма „Региони в 
растеж“ 2014-2020. Това стана ясно от думите на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството 
Деница Николова, която взе участие в конференция на тема „Еврофондове, публични програми и интелигентен растеж“, 
организирана от economix.bg, с подкрепата на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Зам.-министър Николова уточни, че мярката цели внедряването на мерки за енергийна ефективност в частни еднофамилни 
жилища и общежития, намиращи се в 39 града от първо, второ и трето ниво на полицентричната система за развитие. Това 
е шанс да се обновят сгради, които на този етап не са обект на финансиране по други програми, обясни заместник-
министърът. 
Пред участниците във форума зам.-министър Николова представи възможностите, които дават финансовите инструменти 
за реализиране на проекти, както от местните и централни власти, така и от бизнеса, неправителствените организации и 
др. Фондовете за градско развитие са шанс за подкрепа на проекти, които нямат възможност да получат безвъзмездно 
европейско или друго финансиране, но в същото време имат потенциал да се развиват и да носят печалба. 
„От опита, който се натрупа в годините при изпълнение на всички европейски оперативни програми показва 
необходимостта от промяна в начина на финансиране. Безвъзмездното финансиране не даде очаквания ефект върху 
икономиката, поне не в размера, в който очаквахме. Затова още преди няколко години започнахме пилотно да подкрепяме 
промяна на модела на финансирането с цел постигане на повече икономически ползи и заетост“, отбеляза още зам.-
министър Николова. По думите й финансовите инструменти насърчават предприемаческия дух и позволяват на всички 
икономически субекти да участват в развитието на градовете и да получават подкрепа със средства от Европейския съюз. 
В миналия програмен период от ОП „Регионално развитие“, чрез финансовия инструмент JESSICA, в периода 2007-2013 г. 
са инвестирани 60 млн. лв. в проекти на бизнеса и общините, даде пример тя. Сред успешните проекти са реконструкцията 
на „Женския пазар“ в София, централния общински пазар в Стара Загора, индустриалната зона на Русе, автобуси за 
градския транспорт в Бургас, център „Флора“ в Морската градина на Бургас. Не малко са инвестициите и в реалния сектор 
и икономиката, спортни комплекси, мултифункционален комплекс за плуване в Стара Загора, хлебозавод в Пловдив, завод 
за авточасти в Русе и др. „Обхватът от мерки, които можем да финансираме с нисколихвено кредитиране е много голям. 
„Инициативата бе пилотна, но много успешна, защото реализирахме 36 проекта, като привлякохме в допълнение на 
средствата по програмата три пъти повече ресурс от фондовете за градско развитие. Над 180 млн.лв. е общата стойност на 
инвестициите“, отбеляза Николова. 
В новия програмен период до 2020 г. по ОП „Региони в растеж“ е предвиден ресурс за финансови инструменти от 370 
млн.лв. Той ще се разпределя под формата на инвестиции, чрез три фонда за градско развитие в 39 големи града. Очаква 
се до края на месец октомври фондовете да бъдат избрани, а още през ноември, или до края на годината, да може да се 
кандидатства с проектни идеи. С проекти могат да кандидатстват не само общини и министерства, но и църквите, частни 
инвеститори, публично-частни партньорства и др. 
Инвестиционните направления за подкрепа чрез финансови инструменти са в енергийна ефективност, обновяване на 
градска среда и зони с потенциал за икономическо развитие, градски транспорт, спортна и културна инфраструктура, 
туризъм и културно наследство. 
„Всеки проект, който генерира приходи може да получи нисколихвено финансиране и да се реализира. Ние даваме 
възможност дори на частни инвеститори да имат шанс да сбъднат своите мечти“, отбеляза зам.-министър Николова. 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
News.bg 
 
√ Леко увеличение на производителността на труда засича НСИ 
По данни на Националния статистически институт (НСИ) брутният вътрешен продукт (БВП) на един работещ се увеличава с 
2.6% през първото тримесечие на 2017 г. в сравнение със същия период на миналата година. 
Заетите лица в икономиката са 3 398.3 хил., а общият брой отработени часове е 1 375.5 милиона. 
На едно заето лице се падат 5 904.7 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт , като всеки зает създава средно 
14.6 лв. БВП за един отработен час. 
Брутната добавена стойност средно на един зает през първото тримесечие на 2017 г. реално се увеличава с 1.9% и с 2.0% 
за един отработен човекочас спрямо съответното тримесечие на предходната година. 
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Структурата на заетостта по икономически дейности през първото тримесечие на 2016 и 2017 г. показва увеличение на 
относителния дял в аграрния сектор. В този сектор обаче остава най-ниска производителността на труда - 712.1 лв. БДС на 
един зает и 2.3 лв. за един отработен човекочас. 
Равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 5 927.8 лв. брутна добавена стойност (БДС) средно 
на един зает и 13.9 лв. за един отработен човекочас. 
В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 5 268.2 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 
12.4 лв. от текущия обем на показателя. 
Данните на НСИ са предварителни. 
 
√ 20 066 млн. лева по текущи цени е БВП през първото тримесечие 
20 066 млн. лева по текущи цени е Брутният вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 2017 година, съобщиха 
от НСИ. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт. 
Преизчислен в евро, БВП е съответно €10 260 млн. На човек от населението се падат 1 445 евро. Сезонно изгладените 
данни показват растеж от 3.5% на БВП през първото тримесечие на 2017 г. в сравнение със съответното тримесечие на 
предходната година и 0.9% спрямо четвъртото тримесечие на 2016 година. 
На човек от населението се падат 2 826 лева от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс 
от 1.83625 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 10 928 млн. долара и съответно на 1 539 долара на човек от населението. 
Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 10 260 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 445 евро, 
уверяват от НСИ. 
Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през първото тримесечие на 2017 г. е 17 
528 млн. лв. по текущи цени. 
През първото тримесечие на 2017 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката 
намалява равнището си с 0.1 процентни пункта спрямо същото тримесечие на предходната година до 2.5%. 
Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.7 процентни пункта до 
29.3%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, се увеличава и 
достига до ниво от 68.2% при 67.4% през съответния период на предходната година. 
За крайното потребление през първото тримесечие на 2017 г. се изразходват 85.7% от произведения БВП. Инвестициите 
формират 16.6% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно. 
През първото тримесечие на 2017 г. БВП се увеличава спрямо четвъртото тримесечие на предходната година с 0.9% според 
сезонно изгладените данни. Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 1.2%. 
По предварителни данни за първото тримесечие на 2017 г. крайното потребление нараства с 1.9% спрямо предходното 
тримесечие, а бруто образуването в основен капитал намалява с 0.6%. Износът и вносът на стоки и услуги увеличават 
равнището си спрямо предходното тримесечие съответно с 0.9 и 1.9%. 
БВП нараства с 3.5% през първото тримесечие на 2017 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година според 
сезонно изгладените данни. 
През първото тримесечие на 2017 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се 
увеличава с 3.5%. 
Динамиката на брутната добавена стойност се определя от регистрирания растеж в: 
Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - с 4.4%, 
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - с 3.0%, 
Операции с недвижими имоти - с 2.5%, 
Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна 
енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване - 
с 1.4%. 
По отношение на компонентите на крайното използване принос за регистрирания положителен икономически растеж има 
крайното потребление с ръст от 4.3%. Износът на стоки и услуги се увеличава с 5.8%, а вносът на стоки и услуги - със 7.1%. 
 
Investor.bg 
 
√ Държавата насочва 50 млн. лева за обучение на нискообразовани заети лица 
85% от разходите се финансират с евросредства, а 15 на сто са за сметка на обучаваното лице 
Държавата насочва 50 млн. лева за обучение на нискообразовани заети лица. До дни тръгва нова схема, финансирана по 
европейската програма „Развитие на човешките ресурси“, по която заетите с ниско образование ще могат да получат 
допълнителни професионални умения и компетенции. За това информира социалният министър Бисер Петков по време 
на блиц контрола в парламентарната комисия по труд и социална политика в отговор на депутатски въпрос. 
От 15 юни стартира новата операция „Ваучери за заети лица“. 
Тя е насочена към по-нискообразованите лица – тези със средно или по-ниско образование. Не могат да участват лица с 
висше образование. Целта е да предостави професионално обучение и да развие компетенции у тези работещи. 
Бюджетът на схемата е 50 млн. лева, насочена за обучения. 
Очакванията са да бъдат обхванати 54 хиляди заети лица. Според потребностите и възможностите им те ще преминат 
обучение само в редовна форма, за да ангажира в по-голяма степен хората. Различното в тази програма, в сравнение с 
подобни схеми от предходния програмен период, е финансовото съучастие на лицата. 85% от разходите се финансират по 
оперативната програма и 15 на сто са за сметка на обучаваното лице. 
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Обучителите са организации, които могат да осъществява професионално обучение. 
Заявката за участие в програмата ще може да става и по електронен път, обясни министърът. 
Програмата е с хоризонт до 2019 година, като дотогава се очаква да се повиши квалификацията и професионалните умения 
на заети лица, които са с ниска степен на образование. 
 
√ Борисов и Меркел обсъдиха в Берлин перспективите пред Балканите 
България има големи отговорности за защитата на границата, заяви германският канцлер 
Предизвикателствата пред ЕС, перспективите пред Балканите и енергийни проекти обсъдиха в Берлин премиерът Бойко 
Борисов и германският канцлер Ангела Меркел. 
Пред България стоят много големи отговорности, основно за защитата на границата. Работим с България много добре по 
бежанския въпрос, каза Меркел на съвместна пресконференция с Борисов. Тя благодари на България за решителната 
работа в тази посока.  
"За нас е важно всички да бъдат в състояние да просперират икономически. България все още е с малък доход на глава от 
населението. Затова пожелавам инвестициите в България да донесат плодове, така че хората там да могат да забележат, 
че животът им се подобрява стъпка по стъпка", допълни тя, цитирана от "24 часа". 
"Благодаря ти за посещението, скъпи Бойко", каза още германският канцлер. 
"Насърчаваме всички немски фирми да се ангажират в България, защото това е добра инвестиция в бъдещето, това е добре 
и за вътрешния европейски пазар. България от 10 години е член на ЕС и от 1 януари 2018 г. поема председателството на 
Съвета на ЕС и ние отговаряме на тяхната молба да подкрепяме България в изпълнението на тази функция", добави тя. 
Ангела Меркел отбеляза, че ЕС е изправен пред големи предизвикателства - не само трябва да се водят преговори с 
Великобритания за Брекзит, но трябва да придвижи напред развитието на ЕС в много трудна геостратегическа обстановка. 
"Ние говорихме за това каква е ситуацията от гледна точка на България, тъй като тя, от една страна, граничи със Западните 
Балкани и има голям интерес от стабилност. Говорихме за т. нар. Берлински процес, на който ще говорим с представители 
на Западните Балкани. Важно е да дадем визия за надежда, за перспектива на тези страни, да ги подкрепим, тъй като има 
други геополитически актьори, които също са заинтересовани да имат добри отношения с тях. Ние искаме много ясно да 
се разбере, че нашето отношение към перспективата на тези страни остава непроменено", коментира Меркел. 
Тя добави, че подкрепя България и реформите в страната. 
Премиерът Бойко Борисов заяви, че "моторите" на ЕС Германия и Франция ще окажат необходимото да помогнат на 
народите на Балканите. Борисов е разговарял с германския канцлер и за енергийните проекти. 
Той каза още, че му се иска да бъде дадена перспектива на обикновения човек на Балканите. "Да има перспектива, че ще 
бъде в ЕС, ще бъде свободен гражданин, който да може да пътува, да се възползва от тази радост, тази привилегия и 
свобода, която му дава членството в ЕС", каза Борисов. 
По думите му на Балканите има много стратегически играчи, които се опитват да създадат в региона сфери на влияние. 
"Балканите са си Европа. Да, малко по-встрани, но всички бели досега са ставали от Балканите. Така че да положим 
огромни усилия и да се възползваме от председателството си по тази тема", добави той. 
 
В. Стандарт 
 
√ Махат такси за бизнеса 
Във връзка с поетите ангажименти от министъра на икономиката Емил Караниколов за облекчаване и намаляване на 
административната тежест за бизнеса са преразгледани таксите, които се събират по действащата Наредба за 
представителите по индустриална собственост. С приемането на нова Наредба общо 5 такси свързани с придобиването на 
професионална квалификация, издаването на удостоверения и вписването и поддържането на Регистъра на 
представителите по индустриална собственост се предвижда да отпаднат, съобщиха от Министерството. 
Разработен е проект на нова Наредба за представителите по индустриална собственост, която предстои в кратки срокове 
да бъде внесена за приемане от Министерския съвет. Наредбата ще регламентира реда и условията за придобиване на 
квалификация и правоспособност за упражняване на професията „представител по индустриална собственост". 
Професията на представителя се състои в предоставяне на специализирана помощ в областта на закрилата на обектите на 
индустриална собственост, което в голяма част от случаите е свързано със защитата на сериозни икономически интереси 
на притежателите на права върху тези обекти. 
С премахването на таксите се цели създаване на по-благоприятна бизнес среда чрез улесняване на достъпа до професията, 
особено за млади специалисти, които да бъдат подготвени да предоставят висококвалифицирани специализирани услуги 
в областта на закрилата на индустриалната собственост и да съдействат на бизнеса да получава компетентно и навременно 
съдействие за закрила на създадените от него иновационни продукти, марки или промишлени дизайни. 
 
Money.bg 
 
√ Паундът достигна 2-седмичен връх преди вота на Острова 
Пayндът дocтигнa 2-ceдмичeн вpъx в чeтвъpтъĸ, пoдĸpeпeн oт oчaĸвaниятa, чe пapтиятa нa пpeмиepa нa Beлиĸoбpитaния 
Tepeзa Meй щe cпeчeли мнoзинcтвo в пapлaмeнтa, пpeдaвa Rеutеrѕ. 
Πиĸът, дocтигнaт вчepa, бe 1.2970 дoлapa зa пayнд, нaй-виcoĸoтo нивo oт 25 мaй нacaм. Maлĸo пo-ĸъcнo тoй пaднa дo нивaтa 
oт 1.2956, ĸъдeтo ce зaдъpжa. 
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Πocлeднитe coциoлoгичecĸи изcлeдвaния зa вoтa, ĸoйтo зaпoчнa в 9 чaca бългapcĸo вpeмe днec, бe, чe ĸoнcepвaтopитe щe 
ycпeят дa cпeчeлят мнoзинcтвo и дaжe щe yвeличaт бpoя нa дeпyтaтитe cи, ĸoeтo oзнaчaвa, чe пpeдcpoчнитe избopи мoжe 
и дa ce oтплaтят нa Meй. 
Aĸo ĸoнcepвaтopитe днec ycпeят дa cпeчeлят нaд 50 мecтa пoвeчe oт ocнoвнитe cи ĸoнĸypeнти лeйбъpиcтитe, пayндът нaй-
вepoятнo щe тpъгнe нaгope, cмятaт aнaлизaтopи. 
Πo-виcoĸ пpoцeнт yчacтиe нa млaдитe xopa oбaчe мoжe дa oбъpĸa плaнoвeтe нa инвecтитopитe. 
Eвpoтo ce зaдъpжa нa cтaбилни нивa. Oчaĸвa ce днec Eвpoпeйcĸaтa цeнтpaлнa бaнĸa дa нe пpoмeни пoлитиĸaтa cи нa 
cтимyли зapaди нeдocтaтъчния pacтeж нa инфлaциятa. B дългocpoчeн плaн oбaчe вaлyтaтa щe тpъгнe нaгope, cмятaт 
aнaлизaтopи, цитиpaни oт Rеutеrѕ. 
Инвecтитopитe днec cлeдят и пoĸaзaниятa, ĸoитo yвoлнeният диpeĸтop нa ФБP Джeймc Koми щe дaдe пpeд Ceнaтa. 
 
Econ.bg 
 
√ Акциите на банките и ютилити компаниите удариха рамо на европейските капиталови пазари 
Повишение бележат и акциите на компаниите за комунални услуги благодарение на ръст на акциите на големите 
германски компании RWE и E.On, съответно с 4,72% и с 6,66% 
По време на търговията в сряда европейските фондови индекси се оцветиха в зелено благодарение на скок на банковите 
акции и на акциите на водещите германски компании за комунални услуги.  
Новината, че голямата испанска банка Santander ще закупи закъсалата Banco Popular за едно евро, спасявайки я по този 
начин от фалит, допринесе за повишение на общия Stoxx Europe 600 Bank index с 1,13%.  
Въпреки че акциите на Banco Santander се понижават с 1,91%, а търговията на акции на Banco Popular беше преустановена 
след вчерашен техен спад с 6,21%, останалият испански банков сектор се намира в подем, като акциите на Bankia нарастват 
с 4,35%, на CaixaBank - с 2,15% и на BBVA - с 1,89%. Повишения с между 2,0% и 3,8% регистрират и акциите на италианската 
банка BPER Banca, както и тези на френските Societe Generale и BNP Paribas. Акциите на немските кредитни институции 
Deutsche Bank и Commerzbank пък се повишават съответно с 1,5% и с 1,3%.  
Повишение бележат и акциите на компаниите за комунални услуги благодарение на ръст на акциите на големите 
германски компании RWE и E.On, съответно с 4,72% и с 6,66%, след като най-висшият съд на Германия взе решение, че 
наложеният от правителството данък върху двете компании, свързан с поетапното извеждане на ядрените мощности в 
страната до 2020-а година, е незаконен и противоконституционен.  
От 2011-а година насам E.On и RWE бяха принудени сами да финансират правителственото решение за поетапно спиране 
на ядрените мощности в страната и да покриват загубите на техните инвестиции в този бизнес, като до края на 2016-а 
година те преведоха на властите в Берлин общо около 4,6 млрд. евро. Решението на немският съд означава, че двете 
компании ще трябва да си получат обратно тези средства, като в същото време стана ясно, че те ще настояват сумите да 
бъдат олихвени преди да определят на по-късен етап как да ги използват.  
Трябва да се има предвид, че през миналата година предприятията за комунални услуги и германското правителство 
постигнаха споразумение за финансиране на разходите за съхраняване на ядрени отпадъци, което изискваше от фирмите 
да платят около 24 млрд. евро в публичен фонд в замяна на прехвърлянето на отговорността за отпадъците към 
правителството. Наложеният от властите в Берлин данък върху ядреното гориво обаче беше оспорван и именно той беше 
определен днес от най-висшия немски съд като противоречащ на Конституцията на страната. Всичко това допринася за 
повишение на общия европейски индекс Stoxx Europe 600 с 0,5%, след като по време на търговията във вторник индексът 
се понижи с 0,7% до най-ниско ниво от близо три седмици насам.  
Германският фондов индекс DAX обаче се повишава скромно с 0,26% отчасти в резултат на данни, показващи изненадващо 
рязко намаляване на индустриалните поръчки в Германия през април.  
В същото време френският фондов индекс CAC40 нараства с 0,88% благодарение най-вече на поскъпващите акции на 
френските банки и на скок с над 2,5% на акциите на Vivendi след новина, че медийната групировка е сключила 
споразумение с компанията Groupe Bollor за изкупуване на притежаваните от нея 60% от акциите в рекламната компания 
Havas за 9,25 евро на една акция.  
Борсата в Лондон пък се колебае между слаби печалби и загуби преди предстоящите в четвъртък предсрочни 
парламентарни избори във Великобритания.  
В началото на днешната търговия индексът FTSE100 се повиши с около 0,2% благодарение на поскъпване на акциите на 
компаниите за жилищно строителство, след като водещата кредитна фирма Halifax отчете, че цените на жилища в 
Обединеното кралство са нараснали през трите месеца до края на май с 3,3% спрямо година по-рано. Акциите на Taylor 
Wimpey поскъпват с 1,56%, на Persimmon PLC - с 1,83% и на Barratt Development - с 0,63%.  
В същото време обаче подновеното понижение на цените на петрола с малко под 1% се отразява негативно на акциите на 
петролните компании.  
Последва париране на първоначалния растеж на индекса FTSE100 и той вече се търгува с предпазливо понижение от 0,08% 
като е на път да приключи за трети пореден път на червена територия от началото на седмицата.  
Въпреки днешния подем на голяма част от европейските борси, инвеститорите остават в напрегнато очакване на 
очертаващия се “тройно критичен“ четвъртък, когато е редовното заседание на ЕЦБ, предсрочните избори във 
Великобритания и показанията пред Сената на САЩ на бившия шеф на ФБР Джеймс Комин във връзка с обвиненията за 
намеса на Русия в предизборната битка за Белия дом през есента на 2016 година. 
 
 


