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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
News.bg 
 
√ Работодатели призовават за отмяна на минималните осигурителни доходи 
Председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев заяви, че синдикатите не са спрели 
да търсят начини как без да работим повече, да станем по-богати. 
Той призова за отмяна на минималните осигурителни доходи - механизъм, който отново има само в нашата страна и води 
до обратни резултати. 
Велев допълни, че синдикатите приличат на "човек застанал на брега на реката, който говори на водата - течи, течи". По 
думите му, вместо да търсим решение как да ускорим икономическия растеж, как да повишим производителността, 
уменията и навици на хората, се занимаваме с измисляне на начини как да работим по-малко и да получаваме повече: "Е, 
няма такива начини. Единственият начин е да се работи повече и по добре и да се краде по-малко". 
Велев коментира, че синдикатите са лъжели сутрин и вечер как ще замръзнат заплатите. "Нашето предложение беше и е 
класа да се включи в основната заплата, т.е правилно е да се каже, че основните заплати ще се увеличат, а не че заплатите 
ще се намалят.", уточни Велев. 

Той посочи, че по време на преговорите 2006 
година те са казали, че ако административно се 
разпрострат минимални осигурителни доходи и 
нарастването им в икономически дейности, в 
които няма споразумение, те повече няма да се 
споразумяват. "Не само,че бяха разпространени 
административно, но бяха разпространени с 
манипулативно висок процент - такъв, който 
съответства на минималната работна заплата и 
в икономически дейности, където бяха 
договорени по-ниски модове от синдикати и 
работодатели", каза Велев. 
През 2016г. са отказали преговори и няма нито 
едно споразумение за минимални 
осигурителни доходи, което да важи за тази 
година. "Затова минималния осигурителен 

доход нарасна с 2.5% единствено за сметка на административно увеличения ръст на минималната работна заплата", каза 
Велев. 
Той сподели, че неквалифицирания труд се оценява по-високо от квалифицирания. "Един общ работник, портиер или 
хигиенист получава по-висока заплата от млад учен". 
По думите му последните години има отлив на чуждестранни инвестиции. "Не, ние няма да сваляме правителството. 
Обратното - ние го подкрепяме с всички сили", каза Велев. 
Изпълнителният председател на Българската стопанска камара Божидар Данев изрази становището, че не са против 
годишните добавки върху заплатите, а против начина, по който те се начисляват административно върху заплащането. 
"2016-2017г. (първо тримесечие) средната работна заплата е нараснала 9.8%, което средно е 100 лв. месечно.", добави 
Данев. Според него това означава 16 пъти повече от административно наложената добавка от 0.2 на 100. По думите му, 
БВП е нараснал 3.6 на 100. 
"Ние ставаме все по-необразовани, все по-мързеливи, с все по-ниски умения и компетентности, които пъдят 
инвеститорите", допълни Данев. Той посочи и предложението им до минстър-председателя - след като реши, че трябва да 
бъдат запазени добавките, да въведе отново доплащането за прослужено време и за държавните служители, което е 
отменил 2012г., "за да няма дискриминация". 
"Второ - както въведохме административно определяне на минимална работна заплата, минимална пенсия, добавка за 
прослужени години и т.н, да направим задължително увеличение на инвестициите и задължително увеличение на БВП", 
предложи Данев. 
Председателят на УС на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България Кирил Домусчиев изрази 
личната си позиция, че синдикатите са вредни за България. Според него те пречат за развитието на икономиката. 
Домусчиев заключи, че там където няма синдикати бизнесът върви. 
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В края на пресконференция Васил Велев описа ролята на синдикатите, чрез любимата детска приказка на децата му "Трите 
прасенца"- живеели си в кочината, докато синдикатите решили, че всяко от прасенцата ще получава по равно, по 1000 лв. 
заплата. След това обаче работливото прасенце решило да напусне страната ни и заминало за чужбина. 
Пред журналисти Велев обяви, че българските работодатели ще се срещнат с премиера, на която ще изложат своето 
виждане как да се ускори икономиката, за да се увеличат доходите на хората. 
 
√ Екатерина Захариева обеща посолствата да помагат на бизнеса 
Заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева 
проведе среща с национално представените организации на работодателите в България. 
"В рамките на посланическата конференция отправих молба към всички представители на дипломатическите ни мисии в 
чужбина да бъдат активни и да съдействат на българския бизнес. Той има капитал и самочувствие да създава работни 
места и да работи за увеличаване на износа", заяви министър Захариева в рамките на срещата. 
На срещата присъстваха Васил Велев, председател на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България, Божидар Данев, изпълнителен председател на Българската стопанска камара, Евгени Иванов, изпълнителен 
директор и член на управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Цветан 
Симеонов, председател на управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата и Габриела Димитрова от 
дирекция "Международно сътрудничество". 
Вицепремиерът допълни, че е много важно нашата дипломация да бъде практична и ориентирана към икономиката. 
"Независимо, че малко места имат търговски представителства, работата на българските дипломати е да презентират 
България като добро място за инвестиции", каза още Екатерина Захариева. 
"С вас работим от години добре заедно, надявам се да задълбочим сътрудничеството си", обърна се вицепремиерът към 
представителите на бизнеса. 
Акценти в разговора бяха въпросите за подготовката на двустранни споразумения на страната ни за обмен на работна сила 
с Украйна, Молдова и Армения и членството на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 
(ОИСР). 
"Приели сме членството на България в ОИСР за един от най-важните външнополитически приоритети. Усилията на страната 
ни са оценени и имат подкрепата на много европейски държави", каза вицепремиерът Захариева. 
Бизнесът от своя страна изрази подкрепа за работата на правителството в тази посока. Екатерина Захариева и 
представителите на бизнеса се обединиха около мнението, че участието на България в ОИСР ще допринесе за 
подобряването на бизнес средата у нас. 
 
Капитал 
 
√ Работодателите отново настояха за отмяна на добавката за стаж 
Те предлагат тя да се включи в минималната заплата 
Класът за прослужено време заедно с всички други допълнителни възнаграждения да се включи в минималната заплата 
или да се премахне напълно. Това поискаха четирите най-големи работодателски организации, след като стана ясно, че 
отпадането на добавката за стаж не е на дневен ред за правителството. 
Аргументите на бизнеса са, че политиката "стимулира мързеливите", като същевременно отнема от възнагражденията на 
работливи служители, дискриминира между по-млади и по-възрастни, пренебрегва квалификации, количество и качество 
на свършената работа. 
Прослужено време от едно време  
През последното десетилетие средната заплата в страната е нараснала близо три пъти и достига 1006 лв. през тази година, 
сочат данните на НСИ. Ако тя се увеличаваше само на база класа прослужено време, който е 0.6% на година, сега нивото 
й щеше да е 373 лв., коментира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. Това според 
бизнеса илюстрира факта, че увеличението на възнагражденията не зависи от класа, а от други фактори, което обезсмисля 
изкуственото повишение. Същевременно, ако служител знае, че заплатата му ще расте независимо от качеството на работа 
и квалификациите, той ще бъде стимулиран да не полага усилия, считат представителите на бизнеса. 
Според работодателите наличието на подобни изисквания в трудовото законодателство дори води до отлив на 
чуждестранни инвестиции и спад в разходите за дълготрайни материални активи. Доколкото обаче върху решението дали 
да се инвестира или не в страната влияят много други фактори, е трудно да се каже доколко наличието на добавка за стаж 
е определящо. 
Срещу принципите на пазарната икономика  
Аргументи против автоматичното увеличение на заплатите припомни и Институтът по пазарна икономика (ИПИ) миналата 
седмица. Един фактор за позицията е игнорирането на финансовото състояние на фирмите при прилагане на наредбата, а 
друг - стимулите, които създава. Допълнително, подобно на работодателските организации, ИПИ обръща внимание на 
противопоставянето между по-млади и по-възрастни служители независимо от качеството на работата и квалификациите. 
В една пазарна икономика заплащането на труда зависи от търсенето и предлагането на кадри на пазара на труд, 
финансовото състояние на предприятието и оценка за работата на служителите. Така прилаганото правно задължение за 
увеличение на заплатите противоречи на принципите на икономическата система, тъй като не е обвързано по никакъв 
начин с посочените определящи фактори, твърдят от ИПИ. Те дават и пример: допълнителното възнаграждение за стаж се 
начислява годишно. За трудов стаж и професионален опит се зачита не само времето, в което наетият е работил при 
настоящия си работодател, но и всички предходни години стаж на същата или сходна длъжност, работа или професия. 
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"Тоест за по-възрастните служители с по-голям трудов стаж клас прослужено време може да бъде сериозна сума. 
Например за човек с основна заплата 1000 лв. и 20 години трудов стаж това означава допълнителни 120 лв. на месец, или 
1440 лв. на година", изчисляват от ИПИ. 
През 2012 г. класът за прослужено време беше премахнат за държавните служители с цел администрацията да може да е 
по-гъвкава при определянето на заплатите и съответно по-конкурентна при привличането на млади и образовани хора. 
 
Dnevnik.bg 
 
√ Асоциацията на работодателите поиска отмяна на класовете за прослужени години 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) поиска отмяна на допълнителното трудово 
възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, популярно като класове за прослужени години. Това 
обявиха на пресконференция представители на асоциацията, сред които и председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България и ротационен председател на АОБР Васил Велев, съобщава БТА. 
Той заяви, че с преструктуриране на работната заплата и отпадането на допълнителното възнаграждение за прослужено 
време ще се даде възможност за равнопоставеност на работниците и служителите. По този начин щяло да се преодолее 
дискриминационното различие между държавните служители, за които такава промяна е в сила от години. 
От асоциацията подчертават, че след отпадането на класа за прослужено време ще се преодолее и необоснованото 
различие във възнаграждението на лица, извършващи една и съща дейност, но с различна продължителност трудов стаж. 
Според Васил Велев отмяната на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит 
няма да ограничи права на лицата, защото размерът на получаваното от тях възнаграждение няма да бъде намалено. Той 
допълни, че отмяната на класа ще създаде възможност за връщане на трудовия пазар на работници и служители. 
Председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Кирил Домусчиев заяви от своя 
страна, че подкрепя всички предложения на АОБР. Той каза, че се предлага "едно много джентълменско решение - всичко, 
което се плаща, включително класовете за прослужено време, да се превърне в работна заплата". Според него по този 
начин никой няма да бъде ощетен. 
От АОБР се обявиха и за отмяна на праговете за минимален осигурителен доход. Те предлагат да отпадне един от 
членовете на Кодекса за социално осигуряване, регламентиращ определянето на минималния осигурителен доход по 
длъжности и икономически дейности. 
Идеята на работодателските съюзи да отпаднат надбавките за прослужено време първоначално беше подкрепена и от 
вицепремиера Валери Симеонов, който е и председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество. 
Информацията за тази среща предизвика бурна реакция от синдикатите. Те успяха да си организират среща със Симеонов 
и премиера Бойко Борисов, след която вицепремиерът заяви, че е направил грешка, като е изказал лично мнение за 
отпадането на класовете за прослужени години. 
 
Сега  
 
√ Бизнесът: Ставаме все по-необразовани и мързеливи 
Дебатът за доходите и заплащането у нас става все по-ожесточен, след като вчера работодателите обвиниха синдикатите, 
че лъжат от сутрин до вечер, включително и премиера Бойко Борисов. Повод за острите думи стана спорът за добавката за 
стаж, подновен покрай изказване на вицепремиера Валери Симеонов, че тя трябва да отпадне. Арбитър на двете страни е 
премиерът, който под натиска на синдикатите миналата седмица даде гаранции, че премахването на класа не е на дневен 
ред. Днес обаче с него ще се срещнат работодателите, които настояват класът да отпадне. Според данни на бизнеса 
добавката за прослужен стаж носи средно 12% към заплатите у нас. 
"Моята лична позиция е, че синдикатите са вредни за България. Синдикатите пречат на развитието на икономиката, на 
развитието на държавата, на социалната сфера и на всички сфери на обществения живот", заяви шефът на КРИБ Кирил 
Домусчиев. Той обяви, че сме се превърнали в "синдикална република". 
Шефът на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев илюстрира вредата от синдикатите и 
административното определяне на минималните заплащания с приказката за "Трите прасенца". В неговия вариант 
мързеливото, средно мързеливото и работното прасенце сами се разбират кой колко да получи от печалбата на 
построената от тях къща според заслугите им, но правителството се намесва и казва, че всички ще получават поравно. Това 
принуждава работливото прасенце да замине за чужбина. Според Велев синдикатите лъжат, че заплатите ще замръзнат 
без добавката за клас. 
Според изпълнителния председател на Българската стопанска камара Божидар Данев класът възпитава "търтеи, които 
непрекъснато искат, без да дават". "Ставаме все по-необразовани, все по-мързеливи, с все по-малки компетентности, 
които пъдят инвеститорите.Сривът на инвестициите е вследствие на липсата на квалифицирана работна ръка, умения и 
хора, които спазват технологичната дисциплина", обяви той. 
Част от спора е и договарянето на минимални осигурителни доходи и механизъм за определяне на минималната заплата 
у нас. Бизнесът смята да бойкотира преговорите за осигуровките, докато не се приеме формула за минималната заплата. 
Работодателите искат съотношението минимална към средна заплата у нас да е колкото е средното за ЕС, тоест 43%. У нас 
в момента средното съотношение е близо 51%, като се включи и класът. Но има области като Видин, Благоевград и 
Кюстендил, където е около 80%. "Това е геноцид и расизъм срещу нискоквалифицираните работници, ромите, защото те 
не могат да бъдат наети на тези заплати, тъй като икономиката не го позволява", коментира шефът на АИКБ Васил Велев.  
СТАТИСТИКА 
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Бизнесът представи данни, с които доказва, че ръстът на минималната заплата, на минималните осигурителни доходи и 
на средните възнаграждения не са свързани по никакъв начин. От 2010 до 2017 г. минималната заплата е нараснала с 93%, 
средната - с 53%, БВП - с 25%, а инфлацията за периода е 4 на сто, сочат данните на АИКБ 
 
Expert.bg 
 
√ Бизнесът обвини синдикатите, че пречат на икономиката 
Синдикатите са вредни за държавата и обществото, те са предали Националният съвет за тристранно 
сътрудничество, заяви Домусчиев 
Средната брутна работна заплата в България щеше да е 373 лв., ако ръстът ѝ зависеше от синдикалния клас „прослужено 
време”. Тъй като обаче в условията на пазарна икономика въпросният ръст зависи от други фактори, в момента средната 
брутна заплата е 1006 лв. Това каза председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев 
по време на пресконференция с колегите си от Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), 
Българската стопанска камара (БСК) и Българска търговско-промишлена палата (БТПП). 
 

 
 
„Вместо да търсим решение как да ускорим икономическия растеж, как да повишим производителността, как да повишим 
уменията и трудовите навици на хората, ние се занимаваме с измисляне на начини как да работим по-малко и да 
получаваме повече. Няма такива начини, единственият начин е да се работи повече и по-добре и да се краде по-малко”, 
заяви Велев. Той цитира данни от Националния статистически институт (НСИ), представящи как по години е нараствала 
средната работа заплата в сравнение с добавката „прослужено време” в размер на 0.6%. Според тези данни през 2010 г., 
когато брутния вътрешен продукт (БВП) бележи срив с 5%, средната заплата е нараснала с 6.4%. 
 

 
 

http://static.economic.bg/news/8/76457/pic1.jpg
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Велев коментира и че между административно определяния ръст на минималния осигурителен доход (МОД) и ръста на 
средния осигурителен доход (СОД) има нулева корелация. Той даде пример с 2009 г., когато при определен МОД от 26.6% 
СОД е нараснал едва с 10.83%. Именно затова, според него, МОД трябва да отпадне. 

„Синдикатите са вредни за България, 
синдикатите пречат за развитието на 
икономиката, за развитието на държавата, те 
пречат и в социалната и всякакви други сфери 
на обществения живот”, заяви председателят 
на КРИБ Кирил Домусчиев. Той добави, че 
синдикатите са пред изчезване, но 
продължават да имат деструктивна роля, 
каквато са имали през последните 27 години. 
Председателят на КРИБ коментира, че 
България се е превърнала в синдикална 
република. „Забелязвам едно връщане към 
началото на прехода със синдикати на входа и 
изхода на предприятията, само че не са на 
входа и изхода на предприятията, а са на входа 
и изхода на държавата”, каза той. 

След журналистически въпрос дали, след като синдикатите са вредни и пречат, а повечето от тезите им са подкрепени от 
опозицията, от това следва ли, че и опозицията е вредна за държавата, Домусчиев заяви, че синдикатите са започнали 
прекалено да се бъркат в политиката и затова е нормално опозицията да яхне вълната. Той обаче коментира, че опозицията 
не е съвсем наясно, че синдикатите до голяма степен са само една марка и затова те стават все по-гласовити и все повече 
се изявяват медийно. 
Не на последно място председателят на КРИБ заяви, че Националният съвет за тристранно сътрудничество е едно от 
хубавите неща в държавата ни, но, за съжаление, е опорочен и предаден от синдикатите, които провеждат двустранни 
срещи с премиера Бойко Борисов. Домусчиев добави, че е голям срам фактът, че след срещата на Борисов със синдикатите 
вицепремиера по демографската и икономическа политика Валери Симеонов е трябвало да се извинява публично за свои 
думи. 
Днес от 11 ч. работодателските организации също ще проведат среща с премиера, като обаче уточниха, че тя ще е 
единствено с цел дискусия, а не предприемане на определени действия. 
 
Webcafe.bg 
 
√ Бизнесът: Синдикатите са вредни за България 
Бизнесът ще настоява за отпадане на добавката за "прослужено време" въпреки сигнала от премиера Бойко Борисов, че 
казусът не стои на дневен ред. 
Искането за промяна на трудовото законодателство е внесена на 14 юли, като национално представителните организации 
на работодателите държат въпросът да бъде обсъден на Тристранния съвет - независимо от протеста на синдикатите. 
"Вместо да търсим решение как да ускорим икономическия растеж, как да повишим производителността, как да повишим 
уменията и трудовите навици на хората, ние се занимаваме с измисляне на начини как да работим по-малко и да 
получаваме повече. Няма такива начини, единственият начин е да се работи повече и по-добре и да се краде по-малко", 
каза председателят на АИКБ Васил Велев. 
"Синдикатите приличат на човек, застанал на брега на реката, който говори на водата "Течи, течи". Тя си тече и без това", 
посочи Велев. 
По думите му средната брутна работна заплата в България щеше да е 373 лв., ако ръстът й зависеше от синдикалния клас 
"прослужено време". Тъй като обаче в условията на пазарна икономика въпросният ръст зависи от други фактори, в 
момента средната брутна заплата е 1006 лв. 
Доста по-остър в реакцията си беше председателят на КРИБ Кирил Домусчиев, който обвини ръководителите на двете най-
големи синдикални структури в поднасянето на неверни данни пред министър-председателя и заплахи за организиране 
на протести. 
"Ние май наистина се върнахме към мутренските години. Застанали зад гърба на вицепремиер, който отговаря за 
икономиката (Валери Симеонов, б.р.) - и той се извинява каква голяма грешка бил направил. Синдикална република 
България - в това се превърнахме ние", каза Домусчиев. 
Той обяви, че "синдикатите са вредни за икономическото развитие на България". 
"Моя лична позиция е, че синдикатите са вредни за България. Синдикатите пречат на развитието на икономиката, на 
развитието на държавата и пречейки на развитието на икономиката пречат и на развитието в социалната сфера и на всички 
сфери на обществения живот", каза още Кирил Домусчиев. 
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Bul Times 
 
√ Бизнесът: Възпитаваме търтеи  
Възпитаваме търтеи, които непрекъснато искат без да дават. Това заяви председателят на Българската стопанска камара 
(БСК) Божидар Данев на пресконференция с председателите на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) 
и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). 
Възпитаваме търтеи, които непрекъснато искат без да дават. Това заяви председателят на Българската стопанска камара 
(БСК) Божидар Данев на пресконференция с председателите на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) 
и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Работодателите още веднъж обявиха, че искат 
отпадането на клас „прослужено време“. 
Преди седмица работодателските организации имаха среща в Министерски съвет с вицепремиера Симеонов, който 
подкрепи идеята им класът за прослужено време да отпадне и да влезе в основната работна заплата. 
„Ставаме все по-необразовани, все по-мързеливи, с все по-малки компетентности, които пъдят инвеститорите. Сривът на 
инвестициите е вследствие на липсата на квалифицирана работна ръка, умения и хора, които спазват технологичната 
дисциплина. Възпитаваме търтеи, които непрекъснато искат без да дават“, заяви председателят на БСК, предаде БГНЕС. 
От своя страна председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Кирил 
Домусчиев направи остро изказване по адрес на синдикатите в страната. Според него в последните години България се е 
превърнала в синдикална република. Той е убеден, че там, където няма синдикати, предприятията работят и бизнесът 
върви. „Моята лична позиция е, че синдикатите са вредни за България. Синдикатите пречат на развитието на икономиката, 
на развитието на държавата и пречейки на развитието на икономиката, пречат и на развитието в социалната сфера и на 
всички сфери на обществения живот“, каза Домусчиев. 
 
DenNews.bg 
 
√ Работодателите: Да отпадне клас "прослужено време" 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) настоява за отмяна на допълнителното трудово 
възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (т. нар. "клас"). Това обявиха на пресконференция днес 
представителите на четирите национално представителни работодателски организации – АИКБ, БСК, БТТП и КРИБ. 
Председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България и ротационен председател на АОБР Васил 
Велев заяви, че с преструктуриране на работната заплата и отпадането на допълнителното възнаграждение за прослужено 
време, което ще се инкорпорира в основната месечна заплата на работника или служителя, ще се даде възможност за 
равнопоставеност на работниците и служителите. 
По този начин ще се преодолее дискриминационното различие между държавните служители, за които такава промяна е 
в сила от години. След отпадането на класа за прослужено време ще се преодолее и необоснованото различие във 
възнаграждението на лица, извършващи една и съща дейност, но с различна продължителност трудов стаж. 
Според представителите на четирите национално представени работодателски организации отмяната на допълнителното 
трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит няма да ограничи правата на лицата, защото 
размерът на получаваното от тях възнаграждение няма да бъде намалено. Отмяната на т. нар. "клас" ще създаде 
възможност за връщане на трудовия пазар на работници и служители. 
В момента добавката за стаж вдига заплатите с около 0,6% годишно, което води до парадокси като например – чистачка с 
20 години стаж да получава заплата колкото на млад учен. “В същото време, ставаме все по-необразовани, все по-
мързеливи, с все по-малки компетентности, които гонят инвеститорите. Сривът на инвестициите е вследствие на липсата 
на квалифицирана работна ръка, умения и хора, които спазват технологичната дисциплина”, заяви изпълнителният 
председател на БСК. 
В контекста на административното налагане на редица “реформи”, Божидар Данев отправи две предложения към 
премиера Бойко Борисов - да върне добавката за стаж и професионален опит в заплатите и на държавните служители и да 
въведе административно нарастване на инвестициите и на брутния вътрешен продукт. 
Днес в 11 ч. работодателите ще се срещнат с премиера Бойко Борисов, за да разговарят за мерки за увеличение на 
икономическия растеж. Една от тези мерки ще е премахване на добавката за прослужено време (т. нар. клас прослужено 
време). 
 
Bulgaria Utre 
 
√ От АОБР поискаха отмяна на клас "прослужено време" 
От АОБР се обявиха и за отмяна на праговете за минимален осигурителен доход 
От Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) поискаха отмяна на допълнителното трудово 
възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (т. нар. "клас"). Това обявиха на пресконференция в 
пресклуба на БТА представители на АОБР, съобщава БНТ. 
Председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България и ротационен председател на АОБР Васил 
Велев заяви, че с преструктуриране на работната заплата и отпадането на допълнителното възнаграждение за прослужено 
време, което ще се инкорпорира в основната месечна заплата на работника или служителя, ще се даде възможност за 
равнопоставеност на работниците и служителите. 
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По този начин, по думите му, ще се преодолее дискриминационното различие между държавните служители, за които 
такава промяна е в сила от години. След отпадането на класа за прослужено време ще се преодолее и необоснованото 
различие във възнаграждението на лица, извършващи една и съща дейност, но с различна продължителност трудов стаж. 
Според Васил Велев отмяната на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит 
няма да ограничи права на лицата, защото размерът на получаваното от тях възнаграждение няма да бъде намалено. 
Той допълни, че отмяната на т. нар. "клас" ще създаде възможност за връщане на трудовия пазар на работници и 
служители. 
Председателят на УС на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Кирил Домусчиев заяви, 
че КРИБ подкрепя всички предложения на АОБР. Той каза, че се предлага "едно много джентълменско решение - всичко, 
което се плаща, включително "класовете", да се превърне в работна заплата". Според него по този начин никой няма да 
бъде ощетен. 
От АОБР се обявиха и за отмяна на праговете за минимален осигурителен доход. Те предлагат да отпадне чл.6, ал.2, т.3 на 
Кодекса за социално осигуряване, регламентиращ определянето на минималния осигурителен доход (МОД) по длъжности 
и икономически дейности и отказ от провеждане на преговори за определяне на МОД за 2018 г. до приемане от 
социалните партньори и държавата на консенсусен модел за определяне на минимална работна заплата (МРЗ) в България. 
Работодателите предлагат МРЗ за страната да се определя като брутна величина с включени в нея всички допълнителни 
възнаграждения. 
 
БНР 
 
√ Бизнесът срещу добавката прослужено време 
Aсоциацията на българските работодатели на пресконференция днес изнесе допълнителни мотиви за искането на бизнеса 
в България за отмяна на добавката за клас „прослужено време“. За Радио Шумен развитието на казуса, в които на различни 
позици са бизнеса и синдикатите, коментира доцент Теодор Дечев, директор „Индустриални политики“ в Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. 
За повече информация чуйте звуковия файл. 
 
Телевизия „Европа“ 
 
√ Позицията на работодателите за МРЗ и МОД 
Разговор в студиото на "Бизнес Темите" с Ивелин Желязков-директор "Тристранно сътрудничество" в АИКБ. 
За повече информация вижте видеото. 
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√ А. Манолев: Има инвестиционен интерес към индустриална зона в Кърджали  
Турски и гръцки производители на автомобилни части насочват погледа си към България, съобщи Емил Караниколов 
След като преди месец бе взето решение в Кърджали да бъде обособена индустриална зона, вчера заместник-министърът 
на икономиката Александър Манолев обяви, че вече е проведена среща с конкретен инвеститор с годишен оборот от 100 
млн. евро, който работи на няколко континента и е проявил интерес към капиталовложения в региона. 
Това стана ясно по време годишната среща на търговско-икономическите съветници в Службите по търговско-
икономическите въпроси (СТИВ), организирана от Министерство на икономиката, която се проведе днес в София. 
Министърът на икономиката Емил Караниколов, който същи участва в срещата, съобщи пред журналисти, цитиран от БТА, 
че турски и гръцки инвеститори имат интерес към индустриалната зона в Кърджали. Става дума за производители на 
автомобилни части. Утре ще има среща с министъра на транспорта по темата за интермодалния терминал в зоната в 
Божурище, каза още министърът и отбеляза, че има идея на Ивайло Московски за подобен проект и в зоната във Видин, 
като темата ще бъде обсъдена и за други настоящи и бъдещи зони, където има необходимост от това. Той напомни, че 
средствата за тези терминали ще се търсят чрез публично-частно партньорство, оперативни програми и от бюджета.  
Караниколов каза в отговор на въпрос, че не може да се очаква до края на годината проектът за терминал в Божурище да 
е осъществен. Продължава работата по проектите за пътищата и електрификацията в тази зона. 
От своя страна Александър Манолев призова участниците във форума да бъдат активни в привличането на инвеститори в 
България и в популяризирането на страната като дестинация за инвестиции. Той посочи още необходимостта търговските 
служби да подпомагат българските компании да излязат на международните пазари, съобщава БТА. 

http://bnr.bg/shumen/post/100855867/biznesat-sreshtu-dobavkata-za-proslujeno-vreme
https://www.youtube.com/watch?v=elgZRSU5fvc&feature=youtu.be
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Има сериозен инвеститорски интерес към България от Турция, поради близостта до нашата страна и други фактори, които 
оказват влияние върху турските компании, както и пренасочване на инвеститорски интерес от Азия, коментира пред 
журналисти Манолев.  
Заместник-министърът изтъкна, че от началото на годината са организирани няколко срещи с потенциални инвеститори, 
организирани от СТИВ. 
„Ръстът на БВП на България изпреварва средния за Европа и е нормално за нас да търсим потенциал за износ и да търсим 
инвеститори в страни, които са и извън ЕС, освен това събитията около Украйна и наложените санкции срещу Русия са 
икономическите и пазарни елементи, които преориентират страната, както за търсене на инвестиции към България, така и 
за износ на нашите фирми“, допълни той. 
По думите му този засилен интерес се наблюдава от компании от преработвателната индустрия, производство, 
компоненти за автомобили, електроника, електротехника, селското стопанство, техника за преработка и производство на 
селскостопански продукти и хранителната индустрия. 
В отговор на въпрос за индийската компания за кафе с инвестиционен интерес към България, заместник-министърът 
информира, че тя е посетила няколко локации в страната за оглед на терени. Обмислят инвестицията, тази компания вече 
оперира в Европа и планира да дислоцира част от производството си и постепенно да насочи цялото към България, 
допълни Манолев. 
Същевременно заместник-министърът напомни, че за всеки инвеститор се борят поне няколко държави и затова 
администрацията и бизнеса трябва да са активни, а не да се разчита само на факта, че предлагаме най-добра данъчна 
политика в ЕС и най-ниските оперативни разходи.  
Заместник-министърът препоръча още на търговските представители по-ефективно да се използват и индустриалните 
зони, като конкретни локации за насочване на инвеститорите, за което има интерес от тяхна страна. 
Манолев посочи също, че е необходимо да се подобри координацията при планирането на националното участие на борси 
и панаири, като година по-рано да има програма къде и на какви изложения ще се участва България. Той призова СТИВ да 
участва в изготвянето на този план, като за целта ще бъдат инициирани периодични видеоконферентни връзки, за да има 
непосредствен контакт с политическото ръководство на МИ, каза още заместник-министърът. 
 
√ Финансирането на училищата вече няма да зависи само от броя на учениците 
Новият закон за образованието изисква нови модели за обучение, каза Милена Дамянова 
Финансирането на детските градини и училищата вече няма да зависи само от броя на учениците. Това каза пред БНТ 
председателят на Комисията по образование и наука в Народното събрание Милена Дамянова. 
Тя посочи, че външното оценяване не показва в пълнота какви са причините за определени резултати. „Ако в едно училище 
има деца от социално уязвими групи и те имат средна оценка 4 на външно оценяване, това за тях е успех, защото те 
вероятно са тръгнали от много под двойката“, каза тя. 
Дамянова посочи, че и сега има диференцирано заплащане, но в закона е заложено училищата с добри образователни 
резултати да получават допълнителни средства, които ще могат да изразходват както преценят, включително за заплати. 
Училищата и градините със слаби резултати също ще получат средства, но те ще са целеви за преодоляване на дефицитите. 
Вече има съгласие в системата за промяна в делегираните бюджети - финансирането на детските градини и  училищата 
вече няма да зависи само от броя на учениците. Ще бъдат изведени отделно разходите за ток и отопление, които не зависят 
от броя на учениците. 
Ще има диференциране и за учителите, които работят с уязвими групи, като те ще трябва да бъдат подкрепени. В малките 
населени места също ще има диференциран стандарт, съобщи Дамянова. 
Запитана дали ще има пари за частните училища тя каза, че парите са за децата и те не трябва да бъдат разделени според 
това къде учат. Ще бъдат финансирани само частните училища, които приемат 20 на сто от децата безплатно, заяви тя. 
Дамянова посочи, че в България вече има училище, което приема само социално слаби деца. 
„Абсолютна спекулация е твърдението, че ще отнемаме пари от държавните и общинските училища. Неща БСП да посочат 
едно училище, от което сме отнели пари“, заяви Милена Дамянова. 
Тя коментира, че новият закон изисква нови модели за обучение, които са съобразени с потребностите на децата от новите 
поколения. 
 
Econ.bg 
 
√ През август БНБ трябва да плати над 8,6 млн. лева по ДЦК  
Българската народна банка (БНБ) трябва да плати през август 8,637 млн. лева под формата на плащания по държавни ценни 
книжа (ДЦК), емитирани на вътрешния пазар. 
На 4 август трябва да се платят 3,669 млн. лева, на 14 август – 4, 219 млн. лева, на 17 август  – 496 хил. лева, а на 22 август 
– 253 хил. лева, информират от централната банка. 
Предстоящите пенсионни плащания през следващия месец възлизат на 875,469 млн. лева и трябва да се извършат в 
периода между 7 до 9 август. 
Към 21 юли по сметките на банките в БНБ са налични 3,816 млрд. евро и 9,748 млрд лева. 
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News.bg 
 
√ Четири компании проявяват интерес към ТБ "Виктория" ЕАД  
Приключи процедурата по подаване на писма за интерес за придобиване на ТБ "Виктория". 
Срокът за подаване на писма за интерес във връзка с продажбата на 100% от капитала на ТБ "Виктория" ЕАД и цялостната 
експозиция на едноличния собственик на капитала към банката приключи на 21 юли 2017 г. в 14:00 ч. местно време (13:00 
ч. централноевропейско време). 
Заявилите интерес кандидати са общо четири - Инвестбанк АД; Българо-Американска Кредитна Банка АД; Kerbler Holding 
GmbH, Imfarr Beteiligungs GmbH, Green Finance GmbH - група инвеститори, действащи съгласувано и Вабо Интернал АД. 
Предстои анализ и оценка на профила на кандидатите, предоставените от тях писма за интерес, вкл. съпътстваща 
информация, както и консултация с надзорния орган - Българска народна банка. 
 
В. Стандарт 
 
√ Порожанов: Лобисти стоят зад протестите на животновъдите 
В сектор „Животновъдство" има много схеми за подпомагане. Годишно той се подпомага с между 140 и 150 млн. лева по 
европейски и национален път. Има проблеми в млечния сектор в Европа, обяви земеделският министър Румен Порожанов 
пред bTV. Така той коментира заканите за протести от страна на седемте организации на животновъди, засегнати от 
наскоро публикуваната министерска Заповед № РД 09-576 София, 19.07.2017 г. Тя определя размера на допълнителното 
плащане по схемите за извънредно подпомагане, съгласно Делегиран регламент 2016/1613, на земеделски стопани, 
отглеждащи крави, биволици, овце-майки и кози-майки. 
Министър Порожанов уточни, че проблемите в сектора намаляват. Той посочи, че съотношението между говедовъдството 
и овцевъдството е 13:1 и 20:1 което е несправедливо. Фермерите настояват 11 милиона лева да бъдат дадени на малките 
ферми с до 50 животни. Регламентът обаче не казва изрично, че ще се финансират именно такива стопанства. Въпреки 
това земеделският министър увери, че ще направим още веднъж анализ за подпомагане на животновъдите. 
Не искам да взимаме прибързани решения и ще изслушаме всички мнения следващия четвъртък. При нас няма 
подпомагане като бърза помощ, а по определени направления, заяви той. 
Порожанов допусна, че целта е да има някакво напрежение от страна на определен лобист, но отказа да го назове. По 
думите му няма предпоставки за някакъв драматизъм. "Винаги има недоволни в сектор, защото има много направления. 
не е вярно, че българските фермери получават най-малко в ЕС, ние сме в средното ниво". По повод мораториума върху 
продажбата на земеделска земя, министърът каза: - Темата е поставена от 2014 г. Аз като земеделски министър съм 
длъжен да съобщя на правителството от какво сме заплашени поради това решение.  Предстои ни образуване на 
наказателна процедура за несъответствие по договора за членство в ЕС. С подобно ограничение са Полша и други страни 
в Източна Европа. Заплашени сме от санкция от 860 000 евро + 60 000 евро лихва на ден, ако не отстраним 
несъответствието. 
 
√ Троян да се насочи към исторически и СПА туризъм, препоръча Ангелкова 
С промените в Закона за туризма ще се намали административната тежест върху бизнеса, обяви министър Николина 
Ангелкова пред местните работодатели. 
Троян е град, известен със своето богато културно-историческо наследство. Няма как да не напомня, че една от основните 
цели на Министерството на туризма е именно да се фокусира върху развитието на културно-историческия туризъм и 
балнео и СПА туризма за преодоляване на сезонността и за разширяване на крилата на сезона. Министерството на туризма 
е разработило културно-исторически дестинации, които работят от миналата година и предстои да бъдат надградени, 
коментира Ангелкова. 
Говорейки за подпомагане на усилията на всички общини и фокусирайки се върху дигиталния маркетинг и онлайн 
рекламата, миналата година стартирахме пилотно приложение, което се казва „Обичам България", тук ще посъветвам 
всички общини, които не са част от него, да се включат. То е безплатно за тях, продължи министърът на туризма.  
Знаете, че дигитализацията върви с пълна сила и в тази връзка и на предстоящото най-голямо изложение в Лондон, на 
което България участва с национален щанд, за първи път ще представим с 3D изображение и виртуална реалност някои от 
нашите най-известни културно-исторически забележителности, заяви Ангелкова 
Ние обработваме около 26 регулаторни режима, свързани с регистрите и местата за настаняване и хранене, екскурзоводи, 
планински водачи, балнео и СПА хотели. С промените в Закона за туризма предстои голяма част от документите, които 
изискваме, да отпаднат и да се набират по служебен път. Предложили сме да отпадне и прекатегоризацията на местата за 
настаняване, като в тази връзка създаваме туристически инспекторат. Няма да отпаднат проверките на място, които ще 
правим, но ще отпаднат изискванията на всеки 5 години да се прекатегоризирате и да подавате документи", каза още 
Николина Ангелкова. 
 
В. Сега 
 
√ За 15 години доходите в София са скочили 4 пъти, във Видин - два пъти 
Перник вече гони столицата по високо заплащане, а Пазарджик се е сринал от най-богатите до най-бедните 
За 15 години доходите в София са се увеличили 4.36 пъти, докато във Видин са нараствали много по-бавно - там 
увеличението е само два пъти. Заради трудовата миграция Перник вече гони столицата по доходи. В други области обаче 
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се наблюдава срив - Пазарджик изпада от групата на най-богатите до най-бедните. Ножицата ще продължи да се разтваря, 
защото в структурата на доходите все по-голямо значение има заплатата, а в бедните области със застаряващо население 
и със слаб трудов пазар пенсиите заемат по-голяма тежест в семейния бюджет. Те обаче няма как да компенсират 
нарастването на трудовите доходи. Това показва анализ на доходите за периода 2001-2016 г. на Института за пазарна 
икономика и геоинформационна компания "Мапекс". 
За този период средният годишен доход на човек от домакинството е нараствал с по 240 лв. на година и за 2016 г. е стигнал 
5167 лв. Зад тази усреднена стойност обаче се крият огромни разлики по области. В София средният годишен доход на 
човек през миналата година е бил 7349 лв. и в най-високата група доходи столицата е сама. През 2001 г. обаче тя изобщо 
не е била сред най-богатите, а е била в една подоходна група с Видин и Сливен. Любопитно е, че според данните доходите 
в столицата започват да растат чак след 2005 г., а дотогава са били около средните за страната. Днес разликата с Видин е 
2.1 пъти. 
Във втората група с високи доходи - между 5780 и 6540 лв., отново има само една област - Перник. Тя дължи възхода си 
най-вече на всекидневната трудова миграция към столицата. В златната среда с доходи между 5020 лв. и 5780 лв. са седем 
области - Плевен, Русе, Варна, Габрово, Стара Загора, Ямбол, Смолян. 
Тотално различна е картината в дъното на доходите. В групата с най-ниско ниво на доходи през 2001 г. е имало само една 
област - Търговище, с годишен доход под 1260 лв. В следващата група - между 1260 лв. и 1420 лв. - са попадали Монтана, 
Ловеч, Велико Търново, Добрич и дори Пловдив и Стара Загора. 15 години по-късно в двете най-ниски групи вече има 19 
области. На най-ниското ниво, което вече е до 4260 лв., Търговище не е сама. Компания й правят още Видин, Монтана, 
Ловеч, Пазарджик, Сливен, Разград, Силистра и Кърджали. Следващата група области са с доходи между 4260 лв. и 5020 
лв. Стара Загора се е измъкнала в по-горна група, но Пловдив си остава тук. На това ниво са още Кюстендил, Благоевград, 
Шумен, Хасково, София-област, Враца, Велико Търново, Добрич, Бургас. "Все още е видимо изоставането в други области 
като Пловдив и Бургас. Там обаче повишената инвестиционна активност и възстановяването на трудовите пазари дават 
надежда за покачване на благосъстоянието на домакинствата в следващите години", отбелязват от ИПИ. 
София не е единствената област, която сериозно "мигрира" в класацията на доходите. Пазарджик се е сринал за 15 г. - през 
2001 г. е бил в групата на най-богатите области, а през миналата година вече прави компания на най-бедните с годишен 
доход под 4260 лв. на човек. Силистра и Разград са били в средата по доходи, а сега са на дъното.  
"Разпределението на доходите през 2016 г. показва ясно покачващата се роля на столицата като областта, където се 
генерират най-голяма част от доходите в българската икономика. Други области като Варна, Русе, Плевен, Стара Загора и 
Пловдив успяват в известна степен да съхранят своята форма и мащаб, макар доходите в тях да остават далеч от нивата в 
София. Тежестта на редица области от Северна България (Видин, Монтана, Ловеч, Силистра Разград и Търговище), както и 
на Пазарджик, Кърджали и Сливен в южната част на страната, е далеч по-малка от гледна точка на приноса им в общите 
доходи на домакинствата в страната", заключават от ИПИ.  
ТЕНДЕНЦИЯ  
След известно колебание през кризата делът на доходите от работна заплата нараства чувствително. Това означава, че 
значителна част от доходите на българските домакинства в някои области се формират на първо място от работна заплата 
и едва след това от други приходоизточници като пенсии и социални помощи. "Предвид наблюдаваното покачване на 
тежестта на доходите от работна заплата в общите доходи през последните години можем да очакваме разликата между 
най-богатите и някои от най-бедните области да продължи да се задълбочава. Причината е, че доходите от пенсии не могат 
да поддържат същия темп на растеж, какъвто виждаме в трудовите доходи. Това важи с особена сила за области със 
застаряващо население и недостатъчно добре развит пазар на труда като Видин и Кюстендил", посочват от ИПИ. В тези 
области пенсиите формират най-висок относителен дял от общия доход на домакинствата - 48% във Видин и 41% в 
Кюстендил. 
 
Profit.bg 
 
√ Доларът се възстановява на фона на данните за щатската икономика 
Днес доларът се задържа над 13-месечното си дъно, след като изнесените данни за фабричното производство и сектора 
на услугите в САЩ бяха по-добри от очакваните преди началото на срещата на Федералния резерв по-късно през деня. При 
азиатските акции обаче липсваше катализатор за ръст. 
Доларът и лихвите по щатските държавни облигации нараснаха на фона на очакванията, че на срещата си през септември 
Фед ще даде индикации, че е готова да започне да намалява портфейла си от облигации. 
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо шест други основни валути, остава без промяна на ниво 
от 93.951 пункта, отдалечавайки се от достигнатите вчера 93.823 пункта, което бе най-ниското ниво от юни 2016 г. 
Доларът остава почти без промяна на ниво от 111.065 йени, след като вчера докосна шестседмично дъно. 
Лихвата по 10-годишните щатски държавни облигации бе на ниво от 2.2499% днес, недалече от нивото на затваряне от 
2.253% от вчера и над триседмичното дъно от 2.225% от петък. 
Еврото, което записа понижение в понеделник, след като пред това бе достигнало близо двегодишен връх, днес нараства 
с 0.1%, до 1.1653 долара. 
При акциите азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нарасна с по-малко от 0.1%, като някои пазари търсят нови стимули, 
след като достигнаха многогодишни върхове в последните седмици. 
Австралийските акции скочиха с 0.8%, изтривайки цялата загуба от 0.6% от вчера. Японският Nikkei 225 обаче се понижи с 
0.1%, а южнокорейският KOSPI отстъпи с 0.2%. 
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Китайските акции също записаха понижения, като индексът на сините чипове CSI 300 изгуби 0.3%, а индексът Shanghai 
Composite затвори с 0.1% надолу. Хонконгският Hang Seng записа лек ръст. 
Вчера на Уолстрийт Nasdaq отчете нов рекорд, след като инвесторите заложиха на солидните печалби на технологичните 
компании. Индексите S&P 500 и Dow Jones затвориха на отрицателна територия. 
При суровините цените на петрола продължават възстановяването си на фона на обещанието на Саудитска Арабия за 
намаляване на износа през август. Председателят на Haliburton Co пък заяви, че шистовият бум в САЩ вероятно ще 
отслабне през следващата година. 
Цената на щатския лек суров петрол нарасна скочи с 0.6%, до 46.63 долара за барел, след като вчера записа ръст от 1.25%. 
Петролът от сорта брент добави 0.6% към цената си от 48.90 долара, продължавайки ръста си от 1.1% от вчера. 
Леко поскъпналият долар ограничи ръста на цената при златото, което поевтиня леко - до 1 254.96 долара за тройунция. 
 
√ Лятната отпуска за борсата ни продължава 
Лятната отпуска за Българска фондова борса продължи и днес. Общият изтъргуван оборот възлезе на 575 хил. лв., като 350 
хил. лв. от тях идват от две сделки с книжата на Холдинг Варна. 
Двуцифрен оборот имаше само при още пет компании. В 35 сделки бяха прехвърлени над 82 хил. лота за 90 хил. лв. от 
Сирма Груп Холдинг. Технологичният холдинг загуби минималните 0.09 на сто до 1.092 лв. за брой. 
Продължава поскъпването при Софарма АД, където книжата затвориха на 4.85 лв. за брой. Фармацевтичната компания 
добавя 66.55% от началото на 2017 г., с което е на трето място в подреждането по най-добре представящи се компании от 
SOFIX. Пред нея са единствено Еврохолд България и Първа инвестиционна банка, добавили 96.76 и 69.85%. 
Ръст в рамките на сесия отбелязаха и акциите на Доверие Обединен Холдинг, повишили пазарната си оценка с 1.34% до 
2.047 лв. за брой. 
Общо 17 сделки на стойност 10 160 лв. имаше и при Адванс Терафонд АДСИЦ. Фондът, специализиран в покупко-
продажбата на земеделска земя затвори на 2.189 лв. за лот, което е само 0.05 на сто по-ниско от петък. 
На положителна територия се търгуваха днес и книжата на Химимпорт и Стара планина Холд, поскъпнали със съответно 
1.05 и 0.71 на сто до 1.738 и 8.51 лв. 
SOFIX добави 0.13 на сто до 712.83 пункта днес, докато BGBX40 и BGTR30 отчетоха ръст от 0.15 и 0.16 на сто до 134.38 и 
543.74 пункта. Секторният BGREIT завърши сесията с повишение от 0.11 на сто до 114.30 пункта. 
 
Money.bg 
 
√ Πeтpoлът cдъpжaнo пocĸъпвa. Cayдитcĸa Apaбия нaмaлявa eĸcпopтa 
Πeтpoлът във втopниĸ cдъpжaнo пocĸъпвa втopa тъpгoвcĸa cecия пopeд нa фoнa нa oчaĸвaниятa Hигepия дa oгpaничи 
пpoизвoдcтвoтo и нa зaявeнoтo oт Cayдитcĸa Apaбия нaмaлявaнe нa изнoca oт 1 aвгycт. 
Цeнaтa нa ceптeмвpийcĸитe фючъpcи нa copтa Вrеnt нa лoндoнcĸaтa бopca ІСЕ Futurеѕ ce пoĸaчвa днec cyтpинтa c 24 цeнтa 
- дo $48,84 зa бapeл. 
Koтиpoвĸитe зa aмepиĸaнcĸия eтaлoн WТІ нa eлeĸтpoннитe тъpгoвe нa Hюйopĸcĸaтa cтoĸoвa бopca (NYМЕХ) в cъщoтo вpeмe 
ce пoĸaчвaт c 25 цeнтa - дo $46,59 зa бapeл. 
B пoнeдeлниĸ Вrеnt пocĸъпнa c 54 цeнтa (1,1%), дo $48,60 зa бapeл, a WТІ - c 57 цeнтa (1,3%), дo $46,34 зa бapeл. 
Hигepия e гoтoвa дa cнижи дoбивa cи c 4,6%, aĸo в тeчeниe нa тpи мeceцa пpoизвeждa пo 1,8 милиoнa бapeлa нa дeнoнoщиe, 
cъoбщи в пoнeдeлниĸ гeнepaлният ceĸpeтap нa OΠEK Moxaмeд Бapĸиндo. 
Либия и Hигepия бяxa ocвoбoдeни oт yчacтиe и зaдължeния пo cпopaзyмeниeтo зa cъĸpaщaвaнe нa дoбивa нa cтpaнитe oт 
OΠEK и пpoизвoдитeли извън ĸapтeлa. Ho в пocлeднo вpeмe двeтe cтpaни знaчитeлнo пoвишиxa дoбивa cи. Mнoгo 
инвecтитopи ce oпacявaт, чe тaзи cитyaция щe ĸoмпpoмeтиpa ycилиятa зa бaлaнcиpaнe нa пaзapa. 
Cлeд вчepaшнaтa cpeщa нa миниcтepcĸия ĸoмитeт пo мoнитopинг въpxy пaĸтa OΠEK+ в Caнĸт Πeтepбypг eнepгийният 
миниcтъp нa Cayдитcĸa Apaбия cъoбщи, чe oт 1 aвгycт cтpaнaтa щe oгpaничи eĸcпopтa нa пeтpoл дo 6,6 млн. бapeлa нa дeн. 
Toвa e c 1 млн. бapeлa пo-мaлĸo oт cъщия пepиoд гoдинa пo-paнo. 


