Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
БНТ
√ Васил Велев: Клас "прослужено време" е рудимент
Четирите работодателски организации внесоха официално предложение в Тристранния съвет да бъде обсъден въпросът
за клас "прослужено време". Всички социални партньори имат право за инициатива за включване в дневния ред на такива
точки, така че по наше предложение е редно и не виждам причина темата да не бъде обсъдена там, където му е мястото в Тристранния съвет, това заяви в студиото на "Още от деня" Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на
индустриалния капитал.
По думите му регулираната трудова имиграция би могла да спомогне решаването на проблема с липсата на високо, средно
и ниско квалифицирани кадри. Това предложение работодателските организации са изложили на срещата при премиера
днес и са акцентирали върху нуждата от промяната в образователната система, така че образованието да готви кадри,
необходими на българския пазар на труда, на българската икономика, на българското общество.
Що се отнася до политиката по доходите, коментира Велев, обсъждано е не само премахването на класовете, но и
механизмът за определяне на минималната работна заплата, както и минималните осигурителни доходи. Председателят
на УС на Асоциацията на индустриалния капитал подчерта, че "клас прослужено време е рудимент. Такъв клас, твърдя
убедено, няма в ЕС. Няма и толкова ниска производителност като нашата. Няма и толкова нисък брутен вътрешен продукт
на глава от населението. Всички трябва да мислим как да ускорим растежа, как да имаме по-голям брутен продукт на глава
от населението, по-голяма производителност, за да има по-големи заплати. Политиката по доходите, която се провежда у
нас е тотално сбъркана и не насърчава повишаване на квалификацията, не насърчава повишаване на производителността.
Тя стимулира неквалифицираните и мързеливите!"
Вижте целия разговор във видеото.
Bulgaria On Air
√ Експерт: Грешната политика по доходите произвежда пазарни търтеи
Синдикатите са непропорционално слушани, отбеляза председателят на АИКБ Васил Велев пред Bulgaria ON AIR
Провежда се грешна политика по доходите, която наказва работливите и награждава мързеливите служители. Тази
практика произвежда пазарни търтеи. Качествените кадри напускат държавата. Не можем да станем по-богати като
работим по-малко. Всяка политика, която насърчава мързела е вредна.
Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев в студиото на
"България сутрин" по отношение на конфликта между синдикати, бизнес и власт за или против отпадането на клас
"Прослужено време".
"Класът "Прослужено време" гарантира минимален ръст в заплатата от 0,6 процента. При равни усилия и резултати трябва
да има равно заплащане. На никого заплатите няма да бъдат намалявани. На никого няма да се взимат пари. Тези, които
имат вече "Прослужено време", ще получат парите от него като увеличение на основната си заплата", посочи Велев пред
Bulgaria ON AIR.
И добави, че синдикатите са непропорционално слушани в парламента.
"Те използват методи като изнудване или заплашване с протест, когато не са доволни от нещо. Но ние не воюваме с тях, а
с грешните политики, които гонят добрите кадри към чужбина", поясни гостът в студиото.
Dnes.bg
√ Грешна политика "произвежда" търтеи – наказваме работливите!
АИКБ зове: Трябва да спрем да гоним кадърните си кадри!
Провежда се грешна политика по доходите, която наказва работливите и награждава мързеливите служители. Тази
практика произвежда пазарни търтеи. Качествените кадри напускат държавата. Не можем да станем по-богати като
работим по-малко. Всяка политика, която насърчава мързела е вредна.
Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев в студиото на
"България сутрин" по отношение на конфликта между синдикати, бизнес и власт за отпадането на клас "Прослужено
време".
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"Класът "Прослужено време" гарантира минимален ръст в заплатата от 0,6%. При равни усилия и резултати трябва да има
равно заплащане. На никого заплатите няма да бъдат намалявани. На никого няма да се взимат пари. Тези, които имат
вече "Прослужено време", ще получат парите от него като увеличение на основната си заплата", посочи Велев пред Bulgaria
ON AIR.
И добави, че синдикатите са непропорционално слушани в парламента.
"Те използват методи като изнудване или заплашване с протест, когато не са доволни от нещо. Но ние не воюваме с тях, а
с грешните политики, които гонят добрите кадри към чужбина", поясни гостът.
√ Ще има дебат за клас "прослужено време" в тристранката
Mинистърът на финансите Владислав Горанов заяви пред журналисти в МС, че няма да се води сепаративен дебат за
структурата, организацията на работната заплата, в това число и за класа, а той ще е в НСТС.
Тази тема не стои на дневен ред пред правителството, допълни Горанов, като изтъкна, че няма забранени теми за дебат и
добави, че тя е внесена в тристранния съвет от работодателските организации и вероятно ще се обсъди.
"Какво ще се реши накрая, нашата позиция е, че това не ни е основният приоритет, много по-важни неща имаме да
решаваме", заяви още финансовият министър, цитиран от БТА. Той информира, че се очаква следващото заседание на
НСТС да е в началото на септември.
Горанов направи този коментар след среща по инициатива на работодателските организации с премиера Бойко Борисов,
с участието на вицепремиерите Томислав Дончев и Валери Симеонов, министъра на финансите и представители на
браншови работодателски камари.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев заяви, че няма затворени теми за
преговори и разговорите са за политиката по доходите, трудово-правните взаимоотношения и свързаните с тях, като
диалогът се води в тристранен формат.
Мястото на тези разговори е в тристранката, а не в двустранни сепаративни преговори, посочи още Велев. По думите на
финансовия министър обидите и нападките не са добър начин за правене на социален диалог. Той изтъкна, че
представителите на работодателите и на синдикатите са помолени разговорите да се върнат в тристранка при запазване
на добрия тон.
Направи ни лошо впечатление, и премиерът го сподели, че не ни харесва, че се заразяват от политиците и вземат лошото
от начина, по който ние водим дебат, коментира финансовият министър.
Велев изтъкна, че според работодателите по-високи доходи могат да дойдат от по-висок икономически растеж и
производителност на труда, за което са нужни подготвени човешки ресурси, по-добра бизнес среда, привличане на
инвестиции и увеличаване на местните вложения.
Той информира още, че на срещата са били обсъдени и приоритетите в икономическото развитие на страната и
реформите, които се подкрепят от работодателите. Бизнесът е дал висока оценка на постигнатите резултати при
ограничаването на административните тежести.
Бяхме представили десет най-остри проблема, които от десет години стоят нерешени, има всички изгледи пет тях да
бъдат решени до края на годината, в това число един вече е решен - няма да се изисква да доказваме задължения към
фиска при участие в обществени поръчки, проекти, изтъкна Велев.
Финансовия министър информира, че на срещата е бил обсъден и план за работа на тристранния съвет с приоритетите на
работодателите по него.
В отговор на въпрос за предложения от работодателите нов начин за изчисляване на минималната заплата, министърът
коментира, че няма съвършени решения в създаването на параметрични зависимости за определени макропоказатели и
те имат както предимства, така и недостатъци. Диалогът за механизма за минималната заплата продължава, допълни
министърът и посочи, че би искал да се запознае с подобни механизми във водещи европейски икономики, които да ни
послужат като основа.
Investor.bg
√ Владислав Горанов обеща дебат за клас прослужено време в тристранката
Имаме да решаваме много по-важни неща, заяви финансовият министър
Няма да се води отделен дебат за структурата, организацията на работната заплата, в това число и за клас прослужено
време, а той ще е в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Това каза пред журналисти в Министерския
съвет министърът на финансите Владислав Горанов, цитиран от БТА.
Тази тема не стои на дневен ред пред правителството, допълни Горанов, като изтъкна, че няма забранени теми за дебат и
добави, че темата е внесена в тристранния съвет от работодателските организации и вероятно ще се обсъди. „Какво ще се
реши накрая, нашата позиция е, че това не ни е основният приоритет, много по-важни неща имаме да решаваме“, заяви
още финансовият министър.
Той информира, че се очаква следващото заседание на НСТС да е в началото на септември.
Горанов направи този коментар след среща по инициатива на работодателските организации с премиера Бойко Борисов,
с участието на вицепремиерите Томислав Дончев и Валери Симеонов, министъра на финансите и представители на
браншови работодателски камари.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев заяви, че няма затворени теми
за преговори и разговорите са за политиката по доходите, трудово-правните взаимоотношения, като диалогът се води
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в тристранен формат. Мястото на тези разговори е в тристранката, а не в двустранни сепаративни преговори, посочи
още Велев.
По думите на финансовия министър обидите и нападките не са добър начин за правене на социален диалог. Той изтъкна,
че представителите на работодателите и на синдикатите са помолени разговорите да се върнат в тристранката при
запазване на добрия тон. Направи ни лошо впечатление, и премиерът го сподели, че не ни харесва, че се заразяват от
политиците и вземат лошото от начина, по който ние водим дебат, коментира финансовият министър.
Велев изтъкна, че според работодателите по-високи доходи могат да дойдат от по-висок икономически растеж и
производителност на труда, за което са нужни подготвени човешки ресурси, по-добра бизнес среда, привличане на
инвестиции и увеличаване на местните вложения.
Той информира още, че на срещата са били обсъдени и приоритетите в икономическото развитие на страната и
реформите, които се подкрепят от работодателите. Бизнесът е дал висока оценка на постигнатите резултати при
ограничаването на административните тежести.
"Бяхме представили десет най-остри проблема, които от десет години стоят нерешени, има всички изгледи пет тях да
бъдат решени до края на годината, в това число един вече е решен - няма да се изисква да доказваме задължения към
фиска при участие в обществени поръчки и проекти", изтъкна Велев.
Финансовият министър информира, че на срещата е бил обсъден и план за работа на тристранния съвет с приоритетите на
работодателите по него.
В отговор на въпрос за предложения от работодателите нов начин за изчисляване на минималната заплата министърът
коментира, че няма съвършени решения в създаването на параметрични зависимости за определени макропоказатели и
те имат както предимства, така и недостатъци. Диалогът за механизма за минималната заплата продължава, допълни
министърът и посочи, че би искал да се запознае с подобни механизми във водещи европейски икономики, които да ни
послужат като основа.
News.bg
√ Борисов с опит да помири синдикати и бизнес
Десет остри проблема от десет години са представили работодателите на извънредна среща при премиера Бойко Борисов.
Пет до края на годината ще бъдат решени, стана ясно от думите на Васил Велев от АИКБ след разговорите.
Обсъдена е бизнес средата, развитието на икономиката, както и квалификацията на служителите. Няма затворени теми
за преговорите, подчерта Велев.
Разбрали се споровете да се решават в Национален съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).
Министерски съвет иска в тристранния диалог да се върне нормалният диалог. Трябвало да се сложи край на споровете и
обидите. Не по всичко можело всички да са на еднаква позиция, според Горанов.
Скоро можело да се очаква програмата на кабинета.
Финансист номер едно разчита на разума на синдикатите и работодателите, за да се решат спорните моменти. С премиера
стигнали до извода, че синдикати и бизнес вземали лошия политически пример при водене на спорове и ги помолили да
не се карат като политици.
Според Горанов не трябва да се робува на механизмите за определяне на заплатите. Стана ясно, че при нужда кабинетът
ще се намеси в помиряването на синдикати и работодатели.
Cross.bg
√ Добавката за стаж - на дневен ред през септември
Десет остри проблема от десет години са представили работодателите на извънредната среща при премиера Бойко
Борисов, продължила 2 часа и половина.
Пет до края на годината ще бъдат решени, стана ясно от думите на Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал
след разговорите.
Обсъдена е бизнес средата, развитието на икономиката, както и квалификацията на служителите. Няма затворени теми
за преговорите, подчерта Велев.
Разбрали се споровете да се решават в Национален съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).
За клас прослужено време пък финансовият министър Владислав Горанов подчерта, че темата не е поставяна като
приоритет за кабинета.
Възможното му отпадане ще се обсъжда в рамките на Тристранния съвет през септември.
„За нас този въпрос не стои на дневен ред, защото правителството има много по-важна работа", каза след срещата
финансовият министър Владислав Горанов.
Той обясни, че работодатели и синдикати трябва да запазят доброя тон.
„През последните дни станахме свидетели на обиди и лични нападки. Прави ни впечатление лошия тон и не ни харесва,
че синдикати и работодатели се заразяват от говоренето на политиците. Взимат лошия пример от нас, каза Горанов. Той
бе категоричен, че клас "прослужено време" трябва да се обсъжда в Тристранката, а не пред камерите", допълни
финансовиият министър.
„Няма да затворим темата по доходите, този въпрос ще се обсъди на Тристранка", категоричен бе шефът на АИКБ Васил
Велев.
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Скоро можело да се очаква програмата на кабинета. Според Горанов не трябва да се робува на механизмите за определяне
на заплатите.
От правителството изразиха и готовност при нужда да се намесят в помиряването на синдикати и работодатели.
FrogNews.bg
√ Премиерът помирява синдикати и бизнес
Десет остри проблема от десет години са представили работодателите на извънредна среща при премиера Бойко Борисов.
Пет до края на годината ще бъдат решени, стана ясно от думите на Васил Велев от АИКБ след разговорите.
Обсъдена е бизнес средата, развитието на икономиката, както и квалификацията на служителите. Няма затворени теми
за преговорите, подчерта Велев.
Разбрали се споровете да се решават в Национален съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).
За клас прослужено време пък финансовият министър Владислав Горанов подчерта, че темата не е поставяна като
приоритет за кабинета.
Министерски съвет иска в тристранния диалог да се върне нормалният диалог. Трябвало да се сложи край на споровете и
обидите. Не по всичко можело всички да са на еднаква позиция, според Горанов.
Скоро можело да се очаква програмата на кабинета.
Финансист номер едно разчита на разума на синдикатите и работодателите, за да се решат спорните моменти. С премиера
стигнали до извода, че синдикати и бизнес вземали лошия политически пример при водене на спорове и ги помолили да
не се карат като политици.
Според Горанов не трябва да се робува на механизмите за определяне на заплатите. Стана ясно, че при нужда кабинетът
ще се намеси в помиряването на синдикати и работодатели.
Dnes.dir.bg
√ Горанов: Добавките за стаж не са на дневен ред
Дебатите за работната заплата, в това число и за класа, ще се водят в тристранния съвет, а не сепаративно, допълни
министърът след среща на работодателски организации с премиера Бойко Борисов.
Бизнесът настоява добавките за стаж да отпаднат, синдикатите ги бранят.
Тази тема е внесена в тристранния съвет от работодателските организации и вероятно ще се обсъди. Какво ще се реши
накрая, нашата позиция е, че това не ни е основният приоритет, много по-важни неща имаме да решаваме, заяви още
Горанов.
Той информира, че се очаква следващото заседание на НСТС да е в началото на септември.
По думите на финансовия министър обидите и нападките не са добър начин за правене на социален диалог. Той изтъкна,
че представителите на работодателите и на синдикатите са помолени разговорите да се върнат в тристранка при запазване
на добрия тон. Направи ни лошо впечатление, и премиерът го сподели, че не ни харесва, че се заразяват от политиците и
вземат лошото от начина, по който ние водим дебат, коментира Горанов.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев заяви, че няма затворени теми за
преговори и разговорите за политиката по доходите, трудово-правните взаимоотношения се водят в тристранен
формат. Мястото на тези разговори е в тристранката, а не в двустранни сепаративни преговори, каза на свой ред Велев.
Според работодателите по-високи доходи могат да дойдат от по-висок икономически растеж и производителност на труда,
за което са нужни подготвени човешки ресурси, по-добра бизнес среда, привличане на инвестиции и увеличаване на
местните вложения.
В срещата от страната на правителството участваха и вицепремиерите Томислав Дончев и Валери Симеонов.
След неотдавнашна среща с работодателските организации Симеонов вече обяви класа "прослужено време" за остатък от
миналото, който трябва да отпадне. Но се отказа от думите си след последвала среща на премиера Борисов със
синдикатите. Резултатът и от тази среща беше, че темата за тези добавки не стои в дневния ред на кабинета.
Възможно е кабинетът да предложи за обсъждане класът за прослужено време да отпадне в Кодекса на труда и за частния
бизнес, каза през есента на 2015-а Владислав Горанов - тогава и сега финансов министър. Той също смята, че класът за
прослужено време е анахронизъм и е време да се помисли за неговото отпадане.
"Знаете, че реакцията на синдикатите е много чувствителна по тази тема, но в Кодекса на труда минималният процент,
който е заложен, е 0.6 на сто на година. Увеличаването на службата не означава подобряване на качествата или ако
увеличаването на времето, през което си служил, увеличава твоите качества или подобрява твоята работа, това трябва да
стане чрез увеличение на заплатата, а не по този автоматичен начин, без да се отчита това", коментира Владислав Горанов.
БГНЕС
√ Горанов: Клас „прослужено време“ не ни е приоритет за момента
Клас „прослужено време” събуди доста голяма дискусия, която в рамките на правителството не е извеждана като
приоритет до този етап. Това каза финансовият министър Владислав Горанов след извънредна среща при премиера
Борисов с представители на работодателските организации, предаде репортер на БГНЕС. Срещата е провокирана от идеята
на бизнесът за отпадането на клас "прослужено време". Синдикатите обявиха несъгласие и дни наред си отправят
обвинения чрез медиите.
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Министърът на финансите подчерта, че поводът за класовете събуди доста голяма дискусия, която не е била извеждана
като приоритет в правителството на този етап. „Разговорите бяха изключително конструктивни, защото обидите пред
камери, не е добрият вариант за социален диалог. Да седнем в тристранния формат - в Националния съвет за тристранно
сътрудничество (НСТС) и да върнем нормалния тон за дебат. Ясно е, че има теми, по които никога няма да се разберат
синдикати и работодатели”, каза Горанов.
Той заяви, че нито синдикатите, нито работодателите са против, че НСТС е начинът, по който да се решават споровете.
„Прави лошо впечатление, че синдикатите и работодателите започват да взимат лошия пример от полиците за това как се
води дебат. Помолихме ги да не взимат такъв пример”, обясни Владислав Горанов.
Относно клас „прослужено време”, той заяви, че такъв дебат ще се води в НСТС. „Това не ни е основният приоритет, има
да се решават много по-важни неща”, посочи финансовият министър. Следващото заседание на НСТС ще се проведе в
началото на септември. От друга страна Горанов обясни, че диалогът за механизма за минимална работна заплата
продължава. „Може да видим такива механизми във водещи европейски икономики, няма нужда да откриваме топлата
вода”, подчерта финансовият министър.
Васил Велев, председател на АИКБ, пък изтъкна, че по-високи доходи могат да дойдат в резултат по-висока
производителност на труда, за което е нужна по-добра бизнес среда, увеличаване на инвестициите. Работодателите
изразиха позиция, че няма затворени теми за преговори и те се водят по тези теми - политика по доходите, трудовиправни отношения, каза още Велев.
Стандарт
√ Работодателите внесоха клас "прослужено време" в комисията по дискриминация
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговскопромишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), подадоха сигнал
до Комисията за защита от дискриминация относно чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на работната
заплата.
С този член се нормира заплащането на допълнително възнаграждение "за придобит трудов стаж и професионален опит"
- известно и като "възнаграждение за клас". Според работодателите чл. 12 от НСОРЗ нарушава забраната за дискриминация
и по специално тази, основана на възраст, лично и обществено положение, както и на работа в публичния и в реалния
сектор (чл. 4 и чл. 37, ал.2 от ЗЗД). По-младите работници са дискриминирани, защото получават по-малък размер общо
възнаграждение.
Искат комисията да даде задължително предписание на министъра на трудаи социалната политика да внесе в
Министерски съвет проект за отмяна на чл. 12 от НСОРЗ и самата Комисия също да предложи на МС да преустанови
действието на тези дискриминационни според работодателите разпоредби.
PresaTV
√ Работодателите категорични: Клас „Прослужено време“ трябва да отпадне
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
представители на АОБР.
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, 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.
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Dnes.bg
√ България – третият най-голям потребител на плана Юнкер
Икономиката става по-силна, оцени Юрки Катайнен пред Bulgaria ON AIR
България е третият най-голям бенефициент от плана Юнкер. 5 200 наши малки и средни предприятия вече получават
финансиране по тази линия. Това съобщи заместник-председателят на Европейската комисия Юрки Катайнен специално
за Bulgaria ON AIR.
По време на посещението си в София посланикът на плана Юнкер даде ексклузивно интервю на Мартина Ганчева.
Вие сте своеобразен посланик на Плана Юнкер. Приложим ли е той за България?
Всъщност България е третият най-голям потребител на така наречения Европейски фонд за стратегически инвестиции или
иначе казано плана Юнкер. И това само доказва, че планът действа, както ние планирахме. Той предоставя, финансира,
служи най-вече за частни инвестиции, касае малките и средни предприятия, но и партньорите и проектите от публичния
сектор.
Най-големият бенифициент е Естония, вторият е Испания, третият – България, четвъртият – Португалия, петият –
Финландия, шестият – Словакия. Гърция е номер осем.
Планът функционира много добре. 5 200 български малки и средни предприятия вече получават финансиране по тази
линия.
През 2011 година ни поздравихте за финансовата дисциплина и реформите в България. Какво мислите днес?
Българската икономика става по-силна с всеки изминал ден, ако погледнем държавния дълг или дефицита, или растежа.
През изминалите няколко години властите направиха някои много трудни и тежки реформи. Но те върнаха страната
обратно в играта, повишиха надеждността й. Това е задължително условие за растеж.
Има обаче още работа за вършене. Например устойчивостта на финансовия сектор. Искам да акцентирам и върху
образованието. Трябва да реформираме образователната си система. Знаем, че правителството прави много в тази посока,
но са нужни още инвестиции в тази сфера. Привличането на най-бедната и уязвима част от населението в образоватления
процес е изключително важно за бъдещето на страната.
Вижте цялото интервю със заместник-председателя на Европейската комисия Юрки Катайнен във видеото.
Investor.bg
√ Moody's: Българският банков сектор се подобрява
Едно от най-големите предизвикателства остава високото ниво на риск по отношение на активите, смятат от
рейтинговата агенция
Растящи печалби, високи капиталови буфери и стабилно финансиране са стълбовете, които ще продължат да подкрепят
перспективите пред банките в България, става ясно от анализ на Moody's Investors Service за банковия сектор и финансовата
стабилност в страната.
Рейтинговата агенция отбелязва подобрение по отношение на стабилността в България, но същевременно насочва
вниманието и към активите, при които според нея рискът все още е значителен.
„Рентабилността на българските банки нараства от ниска база и очакваме повишението на приходите да продължи, макар
и с по-бавен темп“, коментира Константинос Кипреос, старши вицепрезидент в Moody's Investors Service. „Ръстът във
възможностите за бизнес заедно с увеличението на кредитирането ще подпомогне както лихвените, така и нелихвените
доходи", допълва още той.
Нетната печалба в банковия сектор в България нараства с 41% през 2016 г., достигайки 1,3 млрд. лв., което е еквивалентът
на възвращаемост на инвестирания капитал в размер на 10,4%. Положителен фактор са и по-ниските провизии за загуби
от кредитиране, както и намаляването на разходите.
Българските банки, които са предимно насочени към депозитния бизнес, печелят и от стабилното финансиране, което идва
основно от депозитите, и високата ликвидност. Депозитите, с изключение на тези на правителството и на кредитните
институции, представляват 79% от всички активи към декември 2016 г., а задлъжнялостта спада.
Съотношението заеми - депозити бележи подобрение от 101% през декември 2012 г. до 75% към декември 2016 г. Банките
поддържат значителни буфери от ликвидни активи, които основно включват парични и междубанкови баланси,
генерирайки 40% от всички активи.
Едно от най-големите предизвикателства пред българския банков сектор остава високото ниво на риск по отношение на
активите. Значителната задлъжнялост в корпоративния сектор, която бе акумулирана преди финансовата криза,
продължава да дърпа рентабилността и инвестициите надолу, увеличавайки риска от фалит.
„Разрешаването на проблемите с неплащането на дългосрочни кредити остава тромаво и докато проблемните кредити
намаляват, те правят това от висока база", пояснява вицепрезидентът в Moody's Мелинда Скуриду.
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Просрочените кредити по дефиницията на БНБ спадат от 20,6% от общите кредити през 2015 г. до 18,5% от общите кредити
през 2016 г. Заемите в просрочие от 90 дни и повече възлизат на 13% от брутните кредити.
√ Кредитирането през юни расте с 4,2% на годишна база, депозитите - с 5,7%
Спестяванията на бизнеса в края на юни възлизат на малко над 20% от БВП на страната
Кредитирането в България расте през юни с 4,2% на годишна база, докато депозитите нарастват с 5,6% спрямо същия
период на миналата година, става ясно от статистиката на на Българската народна банка (БНБ).
Депозитите на домакинствата и бизнеса в края на юни възлизат на 45,8 млрд. лева (47,3% от БВП), като се увеличават с
5,7% спрямо година по-рано. През май нарастването на годишна база беше пак със същия темп.
В края на юни 2017 г. общите депозити възлизат на 68,539 млрд. лв. (70,8% от БВП), като годишното им увеличение е 5,6%
при 7,6% годишно повишение през май, показват предварителните данни на централната банка.
Спестяванията на бизнеса в края на юни възлизат на 19,630 млрд. лв. (20,3% от БВП), като в сравнение със същия месец на
2016 г. те се увеличават с 9,7% (10,1% годишно повишение през май 2017 година).
Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 15% на годишна база през юни 2017 година (19,6% годишно
повишение през май 2017 г.) и в края на месеца достигат 3,109 млрд. лв.
Домакинствата са спестили 45,8 млрд. лева, което представлява ръст от 5,7 на сто на годишна база.
Нетните вътрешни активи са 50,326 млрд. лева в края на юни и се увеличават с 8,4% спрямо същия месец на 2016 г. (6,1%
годишно повишение през май 2017 година). В края на миналия месец основният им компонент – вътрешният кредит,
възлиза на 51,614 млрд. лв. и нараства спрямо юни 2016 г. с 6,7% (5,2% годишно увеличение през май 2017 година).

През юни 2017 г. вземанията от неправителствения сектор се увеличават с 4,6% и достигат 53,304 млрд. лв. (4,8% годишно
увеличение през май 2017 година).
В края на юни 2017 г. кредитите за неправителствения сектор са 52,081 млрд. лв. (53,8% от БВП) при 51,621
млрд. лв. към май 2017 г. (53,4% от БВП). През юни 2017 г. заемите се увеличават на годишна база с 4,2% (4,7%
годишно повишение през май 2017 година).
Изменението в размера на заемите за неправителствения сектор е повлияно от нетните продажби на кредити от Други
парично-финансови институции, чиито обем за последните дванадесет месеца е 136,7 млн. лева.
На годишна база продадените заеми от финансови институции възлизат на 182,2 млн. лв. (в т. ч. 32 млн. лв. през юни 2017
година), а обратно изкупените кредити – 45,5 млн. лв. (в т. ч. 14,7 млн. лв. през юни 2017 година).
Кредитите за бизнеса нарастват с 2,1% на годишна база през юни 2017 г. (3,3% годишно повишение през май 2017 г.) и в
края на месеца достигат 30,953 млрд. лв. (32% от БВП).
Изтеглените заеми от домакинствата към 30 юни възлизат на 19,266 млрд. лв. (19,9% от БВП) и спрямо същия месец на
2016 г. се увеличават с 6% (5,8% годишно повишение през май 2017 година).
През миналия месец жилищните кредити нарастват на годишна база с 4,4% и достигат 9,099 млрд. лв. През май годишното
увеличение беше 3,2%, пресметнаха в БНБ.
Потребителските заеми се увеличават с 4,6% спрямо юни 2016 г. и са в размер на 7,581 млрд. лева, при 4% годишно
повишение през май 2017 година, отчитат в централната банка.
На годишна база другите кредити се увеличават с 69,8% (82,7% годишно повишение през май 2017 г.), като достигат 1,289
млрд. лева.
Заемите, предоставени на финансови предприятия, са 1,863 млрд. лв. (1,9% от БВП) в края на юни и в сравнение с година
по-рано се увеличават с 26,5% (20% годишно повишение през май 2017 година).
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Специалистите на БНБ изчисляват, че нетните чуждестранни активи в края на юни са 49,738 млрд. лв. – при 50,425 млрд.
лв. към 31 май 2017 година, като нарастват с 2,4% в сравнение с юни миналата година (7,3% годишно повишение през май
2017 година).
През юни 2017 г. чуждестранните активи се увеличават с 3,4% (6,9% годишен ръст през май 2017 г.), като достигат 59,350
млрд. лева.
Чуждестранните пасиви в края на миналия месец са 9,612 млрд. лв. и на годишна база се увеличават с 8,8% (5% годишно
повишение през май 2017 година).
Паричното предлагане през юни 2017 г. или т.нар. широки пари (паричния агрегат М32) се увеличават на годишна база със
7% при годишно нарастване от 8% през май 2017 година.
В края на юни 2017 г. широките пари са 80,843 млрд. лв. (83,6% от БВП) при 80,392 млрд. лв. към май 2017 г. (83,1% от
БВП). Най-бързоликвидният им компонент – паричният агрегат М14, се увеличава през юни 2017 г. с 15,2% на годишна база
(16,9% годишен ръст през май 2017 година).

News.bg
√ Теменужка Петкова: Интерконекторът Гърция-България е най-важен за енергийната ни сигурност
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова заяви, че изграждането на интерконектора Гърция-България е сред найважните приоритети за българската енергетика. По думите ѝ интерконекторът има ключова роля за диверсификацията на
източниците и маршрутите за доставка на природен газ не само за нашата страна, а и за целия регион на Югоизточна
Европа.
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По време на срещата си с посланика на САЩ в България Ерик Рубин Петкова заяви и че според предварително начертаните
темпове строителството на проекта трябва да започне през 2018 година, а реалната експлоатация - през 2020 година.
Енергийният министър обясни, че тази есен ще стартира обществената поръчка за избор на изпълнител на строителните
дейности. Паралелно с това ще бъде обявен и нов пазарен тест за неразпределения капацитет на газопровода.
Петкова коментира с Рубин и бъдещата работа на топлоелектрическите централи от комплекса "Марица изток". Тя
посланика на САЩ у нас за възможността да бъде поискана дерогация от новите норми на ЕС относно вредните емисии
във въздуха. За да се случи това обаче, всяка инсталация трябва да кандидатства индивидуално и да докаже, че разходите,
които ще трябва да направи за изпълнение на новите екологични норми, многократно превишават ползите за околната
среда.
Петкова посочи и че в Министерството на енергетиката ще бъде създадено специално координационно звено, което да
поддържа непрекъсната връзка с топлоелектрическите централи, браншови организации, синдикати и експерти за
успешно решаване на въпроса.
√ България търси сътрудничество в енергийната сфера с Израел
Вицепремиерът Томислав Дончев и министърът на енергетиката Теменужка Петкова проведоха среща с посланика на
държавата Израел в България Н.Пр. Ирит Лилиан в рамките на енергийната стратегия за сигурност на доставките и
диверсификация на източниците и маршрути на газ.
Българската страна представи приоритетите си в енергийния сектор и най-вече необходимостта от разнообразяване на
доставките на природен газ за страната и региона на Югоизточна Европа.
Проектът за европейски газоразпределителен център "Балкан" предвижда възможността за доставки на газ от различни
източници и в този смисъл българската страна изяви интерес за потенциални доставки на природен газ от израелските
находища, чиито прогнозни количества достигат до 1000 млрд. куб. метра, а добивът се планира да започне през 2019 г.
На срещата беше обсъден напредъкът по изграждането на газовата връзка с Гърция като входна структура за внос от
алтернативни източници за региона на Югоизточна Европа и естествена предпоставка за осъществяването на газовия хъб
Балкан.
Участниците в срещата потвърдиха традиционно добрите двустранни отношения между България и Израел и се съгласиха,
че възможността за задълбочено сътрудничество в енергийната сфера ще допринесе за развитието на икономиките на
двете страни.
В. Стандарт
√ Променят субсидиите за животни
Екипът на Министерството на земеделието проведе среща с представители на животновъдния бранш, на която се обсъди
допълнителното плащане по схемите за извънредно подпомагане, на земеделски стопани, отглеждащи крави, биволици,
овце-майки и кози-майки. Министър Порожанов обясни, че е направен анализ на начина, по който е плащано през 2016 г.
Съотношението говеда спрямо овце е 13:1, а по някои от схемите достига и до 20:1, което е несправедливо, както и че
стопаните с повече от 200 крави и 500 овце не са получили подпомагане за тях. Бяха представени аргументи за определяне
на ставките като бе посочено, че са спазени изискванията на Регламента на ЕС за извънредната помощ в млечния сектор.
В него няма изисквания подпомагането да е само за малките стопанства, а за дребномащабно производство е една от
трите прилагани схеми и при нея няма различни ставки.
На срещата бяха изслушани представителите на асоциациите, които не са съгласни с предложеното разпределение и
настояват средствата да са насочени към малките стопанства. Те смятат, че при тях загубите са най-големи и съответно
подпомагането трябва да е по-голямо. Останалите браншови организации в животновъдния сектор подкрепиха
предложеното разпределение на помощта и изтъкнаха аргументи, че подкрепа трябва да има за всички животни и че
големите стопанства са генерирали дори по-големи загуби от кризата в млечния сектор от малките. Министър Порожанов
обясни, че и при сегашната заповед малките получават повече за животинска единица, но с цел намирането на максимално
балансирано решение за подпомагане ще бъде направен повторен анализ.
Министър Порожанов насрочи нов Консултативен съвет по животновъдство, който ще се проведе през следващата
седмица, за да бъдат изслушани отново предложенията на бранша и ако бъде постигнато съгласие за допълнителни мерки
заповедта може да бъде изменена.
√ Касовите бележки за бензин с QR код
По-строги правила за отчитане продажбите на горива предлага Министерството на финансите. Върху всяка касова бележка
за бензин или дизел ще се отпечатва QR код, който съдържа данни за конкретната продажба - количество гориво, цена и
време на покупката. Това предвиждат промени в наредбата за отчитане на продажбите в търговските обекти, които са
пуснати от МФ за обществено обсъждане. Гражданите ще може да сканират QR кода и да проверяват дали тяхната покупка
е отчетена от бензиностанцията в НАП. Така ще се повиши общественият контрол върху търговците с горива, се посочва в
мотивите.
С промени в наредбата ще се въведе изискване търговците на горива да подават в реално време данни към НАП за всяка
отпечатана касова бележка. Освен това се предлагат още няколко мерки, които целят да не може да се продават горива
без да се отчитат на касовия апарат.
За всяка една бензиностанция ще трябва да се изработи схема на връзките между касовия апарат, колонките и уредите за
измерване на горивото в резервоарите. Като тази схема ще трябва да бъде предварително одобрена от НАП и Българския
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институт по метрология (БИМ). Освен това ремонтите на фискалните устройства ще се правят от сервизни техници, които
разполагат с уникален сервизен ключ, издаден от производител/вносител. Така във всеки момент ще се знае кой е правил
ремонт на касовия апарат. Промените се предлагат тъй като при редица проверки на бензиностанции се оказва, че е била
прекъсвана връзката между колонката и касовия апарат. Така горива са се продавали без да се отчитат в оборота. Друга
промяна предвижда при прекъсване на връзката между касовия апарат и колонката цялата система да блокира и
продажбите да спират. Наред с това в НАП ще получават по електронен път информация за наличните горива при спиране
на системата, както и на горивата при нейното рестартиране. Целта на всичките тези промени е да не може да се продават
горива без да се отчитат.
Предложените промени в наредбата се очаква да повишат приходите от ДДС в бюджета с 10%, което представлява
приблизително увеличение със 150 млн. лв., пише в мотивите към проекта. По предварителни оценки еднократните
разходи на бензиностанциите за изпълнение на новите изисквания ще бъдат около 122 млн. лв. Като ще бъде даден срок
до края на септември 2018 г. новите правила да бъдат изпълнени.
В. Монитор
√ 3 нови кораба ще проучват река Дунав
До 2020 г. България ще разполага с 3 нови специализирани кораба за проучване на състоянието на река Дунав и нова
машина за драгиране на критичните участъци. Това стана ясно по време на среща между министъра на транспорта Ивайло
Московски и румънският му колега Александру-Ръзван Кук, съобщиха от пресцентъра на ведомството.
В момента се подготвя проект за доставка на мултифункционално устройство за драгиране и съпътстващите го съоръжения,
каза Московски. Прогнозната стойност на приекрта е 20 млн. лева, които се осигуряват от ОП „Транспорт“ 2014 – 2020.
Паралелно с това Министерството и ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД) провеждат съвместно две
обществени поръчки за закупуване на два нови специализирани кораба - за проучване и за маркиране на река Дунав.
„Имаме избран изпълнител за проучвателния кораб и той вече се строи“, обясни министърът. И допълни, че за маркиращия
кораб се очаква комисията да излезе с решение до края на този месец. По думите му до няколко дни ще има избран
изпълнител по още една поръчка – за извършване на драгажни дейности в праговите участъци на реката в следващите 3
години. Комисията е приключила своята работа и предстои подписване на договор.
Двамата министри обсъдиха действащото споразумение между България и Румъния за поддържане на река Дунав от 1955
г. Румънската страна е предложила изменение на документа, което да позволява на всяка една от страните да извършва
драгажни дейности в целия българо-румънски участък на реката. По думите на румънския министър това ще даде
възможност да бъдат избегнати критични ситуации и спиране на корабоплаването по реката. Министър Московски заяви,
че подкрепя предложението, но трябва да се проучи дали българското законодателство позволява подобна промяна и
предстои въпросът да бъде решен на експертно ниво между двете държави.
Profit.bg
√ Азиатските акции и доларът без промяна преди решението на Фед
Цените на акциите в Азия се стабилизираха днес, а доларът запазва позиции, докато инвеститорите изчакват решението
на Федералния резерв на САЩ по-късно днес, в което ще търсят повече индикации за плановете за затягане на паричната
политика на централната банката.
Двудневната среща на Фед приключва по-късно днес, като централната банка се очаква да остави основната си лихва без
промяна.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI остана почти без промяна, но получи лека подкрепа, след като щатският S&P 500
се изкачи до нов връх на фона на добре приетите финансови резултати на McDonald's и Caterpillar, както и на поскъпването
на акциите на някои банки.
Основният австралийски индекс нарасна с 1%, след като по-ниския от очакваното ръст на инфлацията в страната подкрепи
прогнозите, че лихвите ще останат на рекордно ниски нива. Австралийският долар поевтиня с 0.3%, до 0.7918 щатски
долара.
Японският Nikkei 225 добави 0.5%, след като доларът скочи спрямо йената.
Китайският Shanghai Composite изгуби 0.2% днес, докато южнокорейският KOSPI се понижи с 0.3%.
Доларът възстанови част от изгубеното в предходните сесии спрямо основните валути, след като лихвите по щатските
държавни облигации скочиха с най-много от близо пет месеца.
Доларът обаче все още е уязвим от несигурността около напредъка по отношението на реформата на здравеопазването в
САЩ и вероятността за по-нататъшно забавяне на амбициозните планове за данъчни реформи на президента Доналд
Тръмп.
Доларът остава под натиск и от политическата несигурност на фона на обвиненията около евентуална намеса на Русия в
президентските избори в САЩ през 2016 г.
Еврото на практика остава без промяна на ниво от 1.1651 долара, отстъпвайки от двуднвения връх от 1.1712, достигнат
вчера.
Очакванията, че Европейската централна банка ще започне да затяга паричната си политика подкрепят еврото този месец.
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, остава почти без
промяна на ниво от 94.061 пункта, след като успя да се отдалечи от достигнатото вчера 13-месечно дъно от 93.638 пункта.
Доларът се търгува без промяна на ниво от 111.915 йени, след като скочи с около 0.7% вчера.
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При суровините, цените на петрола продължават да нарастват, след като вчера скочиха на фона на изнесените данни за
рязък спад в щатските запаси.
Цената на щатския лек суров петрол се повиши с 1%, до 48.37 долара за барел, докато тази на петрола от сорта брент
нарасна с 0.8%, до 50.61 долара за барел.
Златото отчита леко понижение в цената - до 1 248.26 долара за тройунция, след като в понеделник поскъпна до
едномесечен връх от 1 258.79 долара за тройунция.
Money.bg
√ Eвpoпeйцитe вce пo-чecтo пaзapyвaт oнлaйн oт дpyги дъpжaви в EC
Cпopeд нoвo пpoyчвaнe eвpoпeйcĸитe пoтpeбитeли вce пo-чecтo пaзapyвaт oнлaйн oт дpyги дъpжaви oт EC. Изcлeдвaнeтo
пoĸaзвa, чe дoвepиeтo нa пoтpeбитeлитe в eлeĸтpoннaтa тъpгoвия ce e yвeличилo дpacтичнo.
Зa дeceт гoдини дeлът нa eвpoпeйцитe, ĸoитo пaзapyвaт oнлaйн, пoчти ce e yдвoил (oт 29,7 % пpeз 2007 г. нa 55 % пpeз 2017
г.) инфopмиpaт oт Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия.
Bъпpeĸи чe ycлoвиятa зa пoтpeбитeлитe ĸaтo цялo ca ce пoдoбpили cлeд пocлeднoтo издaниe нa индeĸca, paвнищaтa нa
дoвepиe, пoзнaвaнe и зaщитa пpoдължaвaт дa ca мнoгo paзлични в oтдeлнитe дъpжaви.
Koмиcap Bepa Йoypoвa, oтгoвapящa зa пpaвocъдиeтo, зaщитaтa нa пoтpeбитeлитe и paвeнcтвoтo мeждy пoлoвeтe, зaяви:
"Πpиopитeтът ми e дa ce пoдoбpи дoвepиeтo нa xopaтa и нa пo-мaлĸитe тъpгoвци нa дpeбнo в цифpoвия eдинeн пaзap.
Πoтpeбитeлитe вeчe ca пo-yвepeни, ĸoгaтo пaзapyвaт в интepнeт. Ocигypили cмe зa тяx бъpзa пpoцeдypa, чpeз ĸoятo дa
пoлyчaт пapитe cи oбpaтнo, aĸo нeщo ce oбъpĸa, дopи ĸoгaтo ĸyпyвaт oт дpyгa дъpжaвa. Ceгa пpeдизвиĸaтeлcтвoтo e дa ce
нacъpчaт пoвeчe пpeдпpиятия дa oтгoвopят нa тoвa нapacтвaщo тъpceнe."
Bъпpeĸи знaчитeлния пocтигнaт нaпpeдъĸ пoтpeбитeлитe пpoдължaвaт дa ce cблъcĸвaт c пpeчĸи пpи oпит зa пaзapyвaнe
oнлaйн oт тъpгoвци нa дpeбнo, нaмиpaщи ce в дpyгa дъpжaвa oт EC. Haпpимep 13 % oт yчacтницитe в пpoyчвaнeтo
cъoбщaвaт зa oтĸaзaнo плaщaнe, a нa 10 % e билo oтĸaзaнo дa им бъдaт дocтaвeни пpoдyĸти в тяxнaтa дъpжaвa.
Щo ce oтнacя дo тъpгoвцитe нa дpeбнo, eдвa 40 % oт тeзи, ĸoитo пoнacтoящeм пpoдaвaт oнлaйн, ca зaявили, чe
възнaмepявaт дa пpoдaвaт ĸaĸтo в cвoятa дъpжaвa, тaĸa и зaд гpaницa пpeз cлeдвaщaтa гoдинa. Te пpoдължaвaт дa имaт
oпaceния пo oтнoшeниe нa oнлaйн пpoдaжбитe в дpyги дъpжaви, a имeннo: пo-виcoĸия pиcĸ oт измaми, paзличиятa в
дaнъчнoтo зaĸoнoдaтeлcтвo или в нaциoнaлнoтo дoгoвopнo пpaвo, ĸaĸтo и paзличиятa в пpaвилaтa зa зaщитa нa
пoтpeбитeлитe.
Πo тaзи пpичинa Eвpoĸoмиcиятa изгoтви пpeдлoжeниe зa cъвpeмeнни пpaвилa зa цифpoвитe дoгoвopи, c ĸoитo дa ce
xapмoнизиpaт paзпopeдбитe, oтнacящи ce дo дoгoвopитe, зa oнлaйн пpoдaжбитe нa cтoĸи и дa ce нacъpчaт дocтъпът дo
цифpoвo cъдъpжaниe и oнлaйн пpoдaжбитe в цeлия EC.
Ocвeдoмeнocттa зa пpaвaтa нa пoтpeбитeлитe ce пoдoбpявa, нo пpoдължaвa дa e cлaбa и нepaвнoмepнa в paзличнитe чacти
нa EC B cpaвнeниe c издaниeтo нa индeĸca зa 2015 г. пoтpeбитeлитe ca пo-дoбpe ocвeдoмeни зa cвoитe пpaвa. Cpeднo 13 %
oт пoтpeбитeлитe ca нaпълнo зaпoзнaти c ocнoвнитe cи пpaвa (yвeличeниe c 3,6 пpoцeнтни пyнĸтa oт 2014 г. нacaм).
Уcлoвиятa зa пoтpeбитeлитe oбaчe ca ĸaтo цялo пo-дoбpи в ceвepнитe и зaпaднитe дъpжaви oт EC, в cpaвнeниe c изтoчнитe
и южнитe. Haпpимep 94,5 % oт финлaндцитe пoдaвaт жaлбa, ĸoгaтo ce cблъcĸaт c пpoблeм, дoĸaтo дo тoвa пpибягвaт eдвa
55,6 % oт бългapcĸитe гpaждaни.
Изпoлзвaнeтo нa нeлoялни тъpгoвcĸи пpaĸтиĸи cъщo ce paзличaвa знaчитeлнo в oтдeлнитe дъpжaви: нa тaĸивa пpaĸтиĸи ca
излoжeни 40,9 % oт xъpвaтитe в cpaвнeниe c 3,4 % oт aвcтpийцитe.
Зa дa ce пpeoдoлeят тeзи пpoблeми, EK paбoти пo пpeдлoжeниe зa aĸтyaлизиpaнe нa пpaвилaтa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe.
Цeлтa e дa ce гapaнтиpa, чe вceĸи eвpoпeйcĸи пoтpeбитeл e ocвeдoмeн зa cвoитe пpaвa и чe тeзи пpaвa ce пpилaгaт пpaвилнo
в цeлия EC.
Тъpгoвцитe нa дpeбнo нe ca зaпoзнaти в дocтaтъчнa cтeпeн c пpaвaтa нa пoтpeбитeлитe Индeĸcът зa 2017 г. пoĸaзвa, чe
ocвeдoмeнocттa нa тъpгoвцитe нa дpeбнo зa пpaвилaтa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe нe ce e пoдoбpилa oт пocлeднoтo
издaниe нa индeĸca нacaм. Eдвa 53,5 % oт тexнитe oтгoвopи нa въпpocи зa ocнoвнитe пpaвa нa пoтpeбитeлитe бяxa
пpaвилни. И тyĸ paвнищeтo нa знaния вapиpa в paзличнитe дъpжaви, ĸaтo c тeзи пpaвa ca зaпoзнaти eдвa 36,2 % oт
xъpвaтcĸитe тъpгoвци нa дpeбнo в cpaвнeниe c 62,3 % oт тъpгoвцитe нa дpeбнo в Гepмaния.
Econ.bg
√ Цените на петрола продължават да се повишават
Фючърсът за септември за лекия петрол WTI поскъпна с 1,55 долара, или 3,3% - до 47,89 долара за барел
Цените на петрола продължават да растат, което се дължи на очакването за ограничение на производството в Нигерия и
изявлението на Саудитска Арабия за намаляване на експорта от 1 август, а също така и на предстоящото оповестяване на
данните за запасите и добива на петрол в САЩ. В сряда цените на двата основни сорта петрол се повишиха с 3%.
Според данните за 25 юли септемврийският договор за петрола сорт Brent се повиши с 1,60 долара, или 3,3% - до 50,20
долара за барел.
Фючърсът за септември за лекия петрол WTI поскъпна с 1,55 долара, или 3,3% - до 47,89 долара за барел.
Тази сутрин петролът продължава да поскъпва.
Септемврийският фючърс за петрола сорт Brent на борсата ICE Futures в Лондон се повиши с 40 цента, или 0,8% - до 50,60
долара за барел. Това е леко понижение в сравнение с най-ранните часове, когато търговията стартира при ниво от 50,79
долара за барел.
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Котировката на септемврийския договор за петрола сорт WTI на борсата в Ню Йорк (NYMEX) се повиши с 49 цента, или 1%
- до 48,38 долара за барел.
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