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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
БНР 
 
√ Васил Велев: У нас доходите растат с темпо, което в пъти превишава ръста на производителността 
Имаме последователни усилия на правителството за намаляване на административната тежест. Направени са 
необходимите подготовки за законови промени, за да престане и практиката с постоянното доказване на отсъствие за 
съдимост. Очакваме догодина да бъде решено годишните финансови отчети да се внасят в една точка. Редица подобрения 
в административната среда водят до по-малко разходи за преодоляване на административни прегради пред бизнеса. 
Всичко това ние го оценяваме. 
Това каза за предаването „Преди всички“ по „Хоризонт“ председателят на УС на АИКБ Васил Велев, според коготото 
борбата с бюрокрацията не бива да е само кампанийна. 
Цялото интервю може да чуете тук. 
 
В. Стандарт 
 
√ И АИКБ стана партньор на министерството за председателството 
Министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 Лиляна Павлова и председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев подписаха споразумение за партньорство. Това 
съобщиха от пресцентъра на Министерство за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018. 
Документът дава възможност на членовете на Асоциацията активно се включат в процеса на подготовка за ротационното 
Българското председателство на Съвета на ЕС, което ще се проведе у нас догодина. Асоциацията на индустриалния капитал 
в България е една от четирите представени на национално равнище работодателски организации, обединяваща над 10 
000 индустриални предприятия в страната и 80 браншови камари. 
И двете страни се обединиха около становището, че Споразумението е израз на реалното сътрудничество между 
държавата и предприемачите у нас за подготовката и осъществяването на Българското председателство на Съвета на ЕС 
през 2018 г. Споразумението отчита необходимостта от активното участие на българския бизнес в тези дейности, както и 
факта, че българските производители и доставчици, и предлаганите от тях стоки и услуги ще популяризират най-добре 
страната като домакин сред останалите европейски държави. 
В подписания документ АИКБ приема да посредничи за спонсорирането на стоки или услуги в обхвата на 
Председателството. Предметът и условията на всяко спонсорство ще се уреждат с двустранни договори между 
Министерството за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 и юридическите лица – членове на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. Заявленията с предлаганите стоки или услуги, предмет на спонсорството, ще се подават 
до Министерството чрез АИКБ. 
Спонсорството или поканата за партньорство към бизнес-организациите е практика, въведена още с първите 
председателства. В тази връзка Васил Велев посочи, че отговорният бизнес, представляван от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България, винаги ще подкрепя българското правителство, когато става дума за промотиране на 
българските продукти и за отстояване на националния интерес. Министър Павлова благодари на българските 
производители за подкрепата. 
Спонсорството от членове на АИКБ ще се осъществява при спазването на принципите на публичност, прозрачност, 
равнопоставеност и конкуренция, в съответствие с изискванията на нашето законодателство и на общите политики, 
провеждани от Европейския съюз, е записано в споразумението. Изрично е упоменато, че спонсорите на 
Председателството не получават търговско предимство и че правителството не изразява предпочитания към отделни 
производители и доставчици. 
 
Bulgaria Utre 
 
√ Л. Павлова сключи споразумение за партньорство с АИКБ 
Министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 Лиляна Павлова и председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев подписаха споразумение за партньорство,  предаде 
пресслужбата на Министерството по европредседателството. 
Документът дава възможност на членовете на Асоциацията активно се включат в процеса на подготовка за ротационното 
Българското председателство на Съвета на ЕС, което ще се проведе у нас догодина. Асоциацията на индустриалния капитал 

http://bnr.bg/horizont/post/100881864/vasil-velev


2 

 

 

в България е една от четирите представени на национално равнище работодателски организации, обединяваща над 10 
000 индустриални предприятия в страната и 80 браншови камари. 
И двете страни се обединиха около становището, че Споразумението е израз на реалното сътрудничество между 
държавата и предприемачите у нас за подготовката и осъществяването на Българското председателство на Съвета на ЕС 
през 2018 г. Споразумението отчита необходимостта от активното участие на българския бизнес в тези дейности, както и 
факта, че българските производители и доставчици, и предлаганите от тях стоки и услуги ще популяризират най-добре 
страната като домакин сред останалите европейски държави. 
В подписания документ АИКБ приема да посредничи за спонсорирането на стоки или услуги в обхвата на 
Председателството. Предметът и условията на всяко спонсорство ще се уреждат с двустранни договори между 
Министерството за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 и юридическите лица  – членове на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. Заявленията с предлаганите стоки или услуги, предмет на спонсорството, ще се подават 
до Министерството чрез АИКБ. 
Спонсорството или поканата за партньорство към бизнес-организациите е практика, въведена още с първите 
председателства. В тази връзка Васил Велев посочи, че отговорният бизнес, представляван от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България, винаги ще подкрепя българското правителство, когато става дума за промотиране на 
българските продукти и за отстояване на националния интерес.  Министър Павлова благодари на българските 
производители за подкрепата. 
Спонсорството от членове на АИКБ ще се осъществява при спазването на принципите на публичност, прозрачност, 
равнопоставеност и конкуренция, в съответствие с изискванията на нашето законодателство и на общите политики, 
провеждани от Европейския съюз, е записано в споразумението. Изрично е упоменато, че спонсорите на 
Председателството не получават търговско предимство и че правителството не изразява предпочитания към отделни 
производители и доставчици. 
 
Manager.bg 
 
√ Български компании ще подкрепят европредседателството ни със стоки и услуги 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), най-представителната организация на работодателите на 
национално равнище, представляваща 3/4 от икономическите дейности и над 10 000 компании ще подкрепя активно чрез 
спонсорство на стоки и услуги подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския 
съюз (ЕС) през първата половина на 2018 г. Това е записано в споразумение, подписано днес от председателят на АИКБ, 
Васил Велев и министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС, Лиляна Павлова. 
Активното участие на българския бизнес в тези дейности, предлаганите от българските производители и компании стоки 
и услуги ще популяризират най-добре страната като домакин сред останалите европейски държави, смятат и двете страни 
по споразумението. 
В подписания документ АИКБ приема да съдейства за осигуряването посредством спонсорство на стоки или услуги за 
осъществяване на Председателството. 
Предметът и условията на всяко спонсорство ще се уреждат с двустранни договори между Министерството за Българското 
председателство на Съвета на ЕС 2018 и юридическите лица – членове на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България. Заявленията с предлаганите стоки или услуги - предмет на спонсорството, ще се подават до Министерството чрез 
АИКБ. 
Спонсорството или поканата за партньорство към бизнес-организациите е практика, въведена още с първите 
председателства. В тази връзка Васил Велев посочи, че отговорният бизнес, представляван от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България, винаги ще подкрепя българското правителство, когато става дума за промотиране на 
български продукти и за отстояване на националния интерес. 
Спонсорството от членове на АИКБ ще се осъществява при спазването на принципите на публичност, прозрачност, 
равнопоставеност и конкуренция, в съответствие с изискванията на нашето законодателство и на общите политики, 
провеждани от Европейския съюз, е записано в споразумението. Изрично е упоменато, че спонсорите на 
Председателството не получават търговско предимство и че правителството не изразява предпочитания към отделни 
производители и доставчици. 
 
Банкерь 
 
√ Официално: Бизнесът става спонсор на европредседателството 
Министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 Лиляна Павлова и председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев подписаха споразумение за партньорство. 
Документът дава възможност на членовете на Асоциацията активно се включат в процеса на подготовка за ротационното 
Българското председателство на Съвета на ЕС, което ще се проведе у нас догодина. Асоциацията на индустриалния капитал 
в България е една от четирите представени на национално равнище работодателски организации, обединяваща над 10 
000 индустриални предприятия в страната и 80 браншови камари. 
И двете страни се обединиха около становището, че Споразумението е израз на реалното сътрудничество между 
държавата и предприемачите у нас за подготовката и осъществяването на Българското председателство на Съвета на ЕС 
през 2018 г. Споразумението отчита необходимостта от активното участие на българския бизнес в тези дейности, както и 
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факта, че българските производители и доставчици, и предлаганите от тях стоки и услуги ще популяризират най-добре 
страната като домакин сред останалите европейски държави. 
В подписания документ АИКБ приема да посредничи за спонсорирането на стоки или услуги в обхвата на 
Председателството. Предметът и условията на всяко спонсорство ще се уреждат с двустранни договори между 
Министерството за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 и юридическите лица– членове на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. Заявленията с предлаганите стоки или услуги, предмет на спонсорството, ще се подават 
до Министерството чрез АИКБ. 
Спонсорството или поканата за партньорство към бизнес-организациите е практика, въведена още с първите 
председателства. В тази връзка Васил Велев посочи, че отговорният бизнес, представляван от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България, винаги ще подкрепя българското правителство, когато става дума за промотиране на 
българските продукти и за отстояване на националния интерес.Министър Павлова благодари на българските 
производители за подкрепата. 
Спонсорството от членове на АИКБ ще се осъществява при спазването на принципите на публичност, прозрачност, 
равнопоставеност и конкуренция, в съответствие с изискванията на нашето законодателство и на общите политики, 
провеждани от Европейския съюз, е записано в споразумението. Изрично е упоменато, че спонсорите на 
Председателството не получават търговско предимство и че правителството не изразява предпочитания към отделни 
производители и доставчици. 
 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
В. Стандарт 
 
√ Похвала от ООН за ръста в туризма 
Генералният секретар на Световната организация по туризъм (СОТ) към ООН Талеб Рифай поздрави в писмо министъра на 
туризма Николина Ангелкова за постиженията на българския туризъм. 
"Със 7.9% ръст на чуждестранните туристи, посетили Вашата страна между януари и август 2017 г. и особено с увеличението 
с 8.1% на приема на международни туристи ние със задоволство отбелязваме най-добрия летен сезон за България през 
последното десетилетие“, пише до министър Ангелкова генералният секретар на СОТ. 
Рифай посочва, че тези резултати надграждат вече постигнатото значително увеличение с 10% на броя на международните 
туристи, посетили България през 2016 г., позициониращи страната като една от най-посещаваните дестинации в Централна 
Европа, с почти троен ръст през тази година в сравнение със средния ръст за региона. 
В писмото си генералният секретар на СОТ изразява и позицията си, че представянето на България е резултат от 
ангажираността на министър Ангелкова и нейния екип със сектора, превръщайки го в стълб на социално-икономическото 
развитие. „Имахме възможност да се уверим в тази ангажираност миналия декември на Международния конгрес на 
световните цивилизации и модерния туризъм, проведен в София“, допълва Рифай и изказва благодарността си за 
подкрепата на Министерство на туризма към работата на СОТ.  
"Потвърждаваме подкрепата на нашата организация за Вашата работа и за устойчивото развитие на туризма в България“, 
пише още Рифай. 
 
√ МРРБ договори 66 млн. лева за възраждане на западнали индустриални зони 
Финансово споразумение за поемане на права и задължения на Холдингов фонд за инструментите за финансов 
инженеринг по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за 
регионално развитие, бе подписано днес между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и „Фонд 
мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството. 
По инициативата са предоставени 66 млн. лв. за реализиране на инвестиции в пазари, здравна, спортна и бизнес 
инфраструктура, включително за обновяване на западнали индустриални територии в рамките на зони с потенциал за 
икономическо развитие, образователна инфраструктура, паркинги, културни и развлекателни обекти. Средствата 
представляват възвръщаеми суми, предоставени по финансови инструменти в рамките на проекти, реализирани по 
оперативната програма. 
На 31 октомври 2016 г. приключи първият цикъл от инвестирането на ресурса по инициативата JESSICA в рамките на ОП 
„Регионално развитие“ 2007 - 2013 в допустими проекти за градско развитие на територията на 7-те големи града в 
България. Средствата са вложени в реализацията на проекти под формата на нисколихвени кредити посредством два 
фонда за градско развитие – Фонд за устойчиво градско развитие на София и Регионален фонд за градско развитие за 
градовете Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен. Подписването на споразумението с „Фонд мениджър на 
финансови инструменти в България“ ЕАД ще даде възможност за реинвестиране на ресурса по инициативата JESSICA в нови 
приходоносни проекти на принципа на публично-частното партньорство. 
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Финансовите инструменти от типа JESSICA стимулират както такъв тип инвестиции, така и кредитни институции за участие 
в публичните политики за регионално и градско развитие. Те насърчават предприемаческия дух и позволяват на всички 
икономически субекти да участват в развитието на градовете и да получават подкрепа със средства от Европейския съюз, 
допринасяйки за постигане на устойчив ръст на икономиката чрез реализиране на финансово устойчиви и целесъобразни 
проекти и инвестиции. 
Това е продължение на политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за подкрепа и 
стимулиране на публично-частно партньорство за подобряване на качеството на живот и развитието на регионите в 
България.  
Съгласно Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове лицето, управляващо 
Фонда на фондовете, изпълнява функциите и на холдингов фонд за инструментите за финансов инженеринг по 
оперативната програма след изтичането на срока на действие на финансовото споразумение, сключено между Република 
България и Европейската инвестиционна банка по JESSICA. 
 
Investor.bg 
 
√ Близо 68% от произведения БВП се изразходват за индивидуално потребление 
Общата оценка на потребителите за настоящото развитие на икономическата ситуация в страната през 
последните дванадесет месеца се подобрява 
По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие на 2017 г. възлиза на 
24,149 млрд. лв. по текущи цени. Сезонно изгладените данни показват растеж от 3,6% на БВП между април и юни в 
сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 1 % спрямо първото тримесечие на 2017 година. Това 
показват "Ключовите показатели" за икономиката на България на Националния статистически институт (НСИ).  
Производство 
През септември 2017 г. показателят на доверие в промишлеността намалява с 1,9 пункта в сравнение с август 2017 година. 
През юли 2017 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство показва ръст от 4,2% спрямо съответния 
месец на 2016 година (предварителни данни). На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от 
календарно изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 6,3%, а спад е регистриран в производството 
и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1,4%, и в добивната промишленост - с 0,8%. 
Календарно изгладените данни показват нарастване със 7,9% на строителната продукция през юли 2017 г. в сравнение със 
същия месец на 2016 година. На годишна база увеличението на строителната продукция през юли 2017 г., изчислено от 
календарно изгладени данни, се определя от положителния темп при сградното строителство, където нарастването е с 
15,9%, но при гражданското/инженерното строителство е регистрирано намаление с 0,9%. 
По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие на 2017 г. възлиза на 
24, 149 млрд. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 3 405 лв. от стойностния обем на показателя. При 
среден за тримесечието валутен курс от 1,77564 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 13,6 млрд. долара и съответно на 1 
918 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 12, 347 млрд.. евро, като на човек 
от населението се падат 1 741 евро. Сезонно изгладените данни показват растеж от 3,6% на БВП през второто тримесечие 
на 2017 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 1,0% спрямо първото тримесечие на 2017 
година. 
Индивидуално потребление 
През юли 2017 г. общият показател на доверие на потребителите нараства с 1,6 пункта в сравнение с нивото си от април. 
Общата оценка на потребителите за настоящото развитие на икономическата ситуация в страната през последните 
дванадесет месеца се подобрява - увеличение на балансовия показател с 3,9 пункта. Същевременно и прогнозите им за 
следващите дванадесет месеца са по-малко негативни спрямо предходното наблюдение. 
През юли 2017 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, бележи ръст от 
2,4% в сравнение със същия месец на предходната година. През юли 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 г. 
оборотът нараства по-значително при: търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 20,3%, търговията 
на дребно с разнообразни стоки - с 18,1%, и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - със 7,9%. Спад е 
регистриран при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - със 17,1%, и търговията на дребно 
чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 4,1%. 
За индивидуално потребление на населението през второто тримесечие на 2017 г. се изразходват 67,4% от произведения 
БВП. Реалното увеличение на показателя спрямо съответното тримесечие на 2016 г. е 4,1% (според сезонно изгладените 
данни). 
Инвестиции 
През юли 2017 г. в сравнение с април средното натоварване на мощностите в промишлеността се понижава с 0,8 пункта и 
достига 74,7%. 
Бруто образуването в основен капитал през второто тримесечие на 2017 г. спрямо същия период на предходната година, 
според сезонно изгладените данни, намалява в реално изражение с 1,0%. Относителният дял на този показател в БВП е 
21,3%. 
Пазар на труда 
Общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е малко над 3,2 млн. души, от които  1,7 млн. са 
мъже, а 1,5 млн. са жени. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 
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52,2%, като в сравнение със същото тримесечие на 2016 г. се увеличава с 2,7 процентни пункта. При мъжете този дял е 
57,6%, а при жените – 47,2%. 
През второто тримесечие на 2017 г. безработните лица са 213,9 хил., а коефициентът на безработица – 6,3%. В сравнение 
с второто тримесечие на 2016 г. броят на безработните лица намалява с 51,7 хил., а коефициентът на безработица - с 1,7 
процентни пункта. През същия период коефициентът на безработица намалява с 1,9 процентни пункта при мъжете и с 1,5 
процентни пункта при жените, като достига съответно 6,9% за мъжете и 5,7% за жените. От общия брой на безработните 
лица през второто тримесечие на 2017 г. 123,9 хил. (57,9%) са мъже и 90 хил. (42,1%) - жени. 
По предварителни данни през второто тримесечие на 2017 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от 
наетите от тях лица нарастват с 11% спрямо второто тримесечие на 2016 година. Увеличението в индустрията е с 10,6%, в 
услугите - с 11,5%, и в строителството - с 4,7%. 
Според бизнес анкетите на НСИ през септември 2017 г. 28,7% от промишлените предприятия посочват недостига на 
работната сила като фактор, затрудняващ дейността им. 
През юни 2017 г. средната работна заплата е 1 027 лв. и намалява с 0,8% в сравнение с предходния месец. Спрямо юни 
2016 г. ръстът е 9,7%. 
Международни трансакции 
Според оценките на мениджърите в промишлеността през септември 2017 г. в сравнение с август се регистрира леко 
понижение на осигуреността на производството с поръчки от чужбина (с 0,9 пункта). 
За юли 2017 г. салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 1, 140 млрд. евро при излишък от 690,3 млн. евро 
за юли 2016 година. За януари - юли 2017 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 1, 568 млрд. евро (3,2% от БВП) 
при излишък от 1, 667 млрд. евро (3,5% от БВП) за януари - юли 2016 година. 
Търговското салдо за юли 2017 г. е положително в размер на 58,5 млн. евро при дефицит от 0,7 млн. евро за юли 2016 
година. За януари - юли 2017 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 1, 177 млрд. евро (2,4% от БВП) при дефицит 
от 560,3 млн. евро (1,2% от БВП) за същия период на 2016 година. 
Износът (FOB) е 2, 371 млрд. евро за юли 2017 г., като се повишава с 322 млн. евро (15,7%) в сравнение с този за юли 2016 
г.  За януари - юли 2017 г. износът е 14, 746.5 млрд. евро (29.8% от БВП), като нараства с 1, 969 млрд. евро (15,4%) в 
сравнение с този за същия период на 2016 г. Износът за януари - юли 2016 г. намалява на годишна база с 1,3%. 
Вносът (FOB) за юли 2017 г. е 2, 312 млрд. евро, като нараства с 262,9 млн. евро (12,8%) спрямо юли 2016 г.. За януари - юли 
2017 г. вносът е 15, 923 млрд. евро (32,2% от БВП), като се увеличава с 19,4% спрямо същия период на 2016 г. 
През юли 2017 г. салдото по статия преки инвестиции е положително в размер на 36 млн. евро при отрицателно салдо от 
137 млн. евро за юли 2016 година. За седемте месеца на 2017 г. салдото е отрицателно в размер на 318,3 млн. евро при 
отрицателно салдо от 872 млн. евро за същия период на 2016 година 
Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на 
инвестицията) по предварителни данни намаляват с 19,2 млн. евро за юли 2017 г. при увеличение със 152,4 млн. евро за 
юли 2016 година. Преките инвестиции в чужбина за юли 2017 г. нарастват с 16,8 млн. евро. 
Цени 
През август 2017 г. хармонизираният индекс на потребителските цени се увеличава с 0,7% в сравнение със същия месец на 
2016 година. Най-голямо намаление на цените е регистрирано в групата „Развлечения и култура” - с 3,2%. 
През второто тримесечие на 2017 г. индексът на цените на жилищата нараства с 8,6% в сравнение със същото тримесечие 
на 2016 година. 
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през август 2017 г. нараства с 5,9% в сравнение със същия месец 
на 2016 година. Увеличение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и 
топлоенергия и газ - с 10,4%, в добивната промишленост - с 9%, и в преработващата промишленост - с 3,1%. 
По данни от конюнктурната анкета през септември 2017 г. мениджърите не предвиждат промяна на продажните цени в 
промишлеността през следващите три месеца. 
Парични и финансови показатели 
През август 2017 г. тримесечният индекс на междубанковия пазар СОФИБОР се понижава в сравнение с август 2016 г. с 0,05 
процентни пункта - от 0,15 до 0,10%. 
През август 2017 г. широките пари се увеличават на годишна база със 7,7% при годишно нарастване от 6,9% през юли 2017 
година. 
Кредитите на Нефинансови предприятия и домакинства и НТООД (нетърговски организации, обслужващи домакинствата) 
през август 2017 г. възлизат на 50,610 млрд. лева. Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 2,8% на годишна 
база през август 2017 г. и в края на месеца достигат 31,238 млрд. лв. Кредитите за Домакинства и НТООД са 19,372 млрд. 
лв. в края на август 2017 година. 
 
√ Новият модел за финансиране на училищата замразява проблемите в системата 
Създаването на нови разходни стандарти, които механично броят единици, е точно обратното на необходимата 
промяна, според Адриан Николов от ИПИ 
В унисон със сериозната заявка за реформи, с която новото ръководство на министерството на образованието влезе в 
мандата си, министърът обяви плановете за изменение на системата на финансиране на училищно образование. Няма 
съмнение, че настоящото състояние е далеч от приемливо. Замислените промени обаче единствено ще задълбочат и 
циментират съществуващите проблеми, а могат и да създадат нови, казва икономистът Адриан Николов от Института за 
пазарна икономика (ИПИ). 
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Целта на министерството е промяна на схемата, която понастоящем разпределя финансирането на училищата въз основа 
на разходни стандарти за брой ученици и в зависимост от вида училище и географското му разположение. Както 
нееднократно сме посочвали, тази система води до създаване на стимули за задържане на ученици на всяка цена и 
същевременно запазва големите разлики в качеството на образованието, предлагано в различните училища. 
По тази причина намерението тя да бъде подобрена е похвално. 
С намерението обаче свършва всичко добро около предложенията на просветното министерство. Планът включва 
създаване на два нови разходни стандарта - за паралелка и за училище/детска градина, както и увеличаване на общия 
обем на бюджета за училищно образование. Двата нови стандарта няма да вземат предвид размер на паралелките и 
училищата, а само тяхното съществуване, а част от новото финансиране е следствие и от увеличението в заплащането на 
учителите. 
Създаването на нови разходни стандарти, които механично броят единици в образователната система – били те ученици, 
паралелки или училища – е точно обратното на необходимото за постигане на реална промяна, прицелена към 
подобряване на крайния продукт на образователната система, а именно добре подготвени (или поне грамотни) граждани. 
Самото съществуване на училище или паралелка, което министерството планира да финансира, не говори нищо за 
резултата от дейността му. С други думи, както днес моделът на финансиране отпуска средства за съществуването на 
ученици в училище (дори и само на книга), но не се интересува от техните постижения, така новият му вариант също ще 
пренебрегва резултатите на паралелките и училищата, които взема предвид. Резултатът от тази политика наблюдаваме и 
в момента, с тази разлика, че нововъведенията ще добавят към стимулите за задържане на учениците на всяка цена и 
такива за запазване или дори разкриване на нови паралелки и училища там, където това далеч не е необходимо. 
По думите на министъра, приоритет на новия модел на финансиране ще е и опазването на малките, отдалечени училища. 
Тази цел изглежда постижима с оглед на промените, тъй като именно там най-често има паралелки с малко ученици, а 
броя ученици на един учител е чувствително по-малък от този в градовете, което пряко рефлектира върху училищните 
бюджети. 
По-подробният анализ на системата на училищно образование обаче сочи, че тази цел влиза в разрез с желанието за 
повишаване на качеството на образованието, тъй като малките училища в малките общини постигнат значително по-слаби 
резултати от тези в големите градове и обричат своите възпитаници на по-лош старт в живота заради второто качество 
образование. 
Повишаването на заплатите на учителите, особено в малките общини, само по себе си е похвално и необходимо, но 
размерът на възнагражденията на преподавателите, изолиран от другите важни фактори, има незначително влияние върху 
резултатите, постигани от учениците. Тъй като конкретните измерения на разместванията на разходните стандарти не са 
известни, на този етап не можем да анализираме промените в бюджетите на отделните училища. 
Доколкото министерство на образованието обещава, че няма да има намаления на бюджетите, поне можем да сме 
относително сигурни, че големите училища, които постигат добри резултати, няма да бъдат наказани за това. 
Въпреки това, единственият ефект, който можем да очакваме от тази политика, е поддържането „на системи” на училища, 
които трябва да бъдат закрити. Механичното изливане на повече средства в нереформираната училищна система не дава 
никакви гаранции за подобряването на крайния ѝ резултат. Изглежда, обаче, че министерството предпочита лесните и 
популярни, но неефективни решения. 
От изказването на министъра остана и една добра новина – образователните власт в крайна сметка признават проблемите, 
които децата от малцинствата имат в училище и които са основен фактор за по-ранното им отпадане от училище. В резултат 
училищата с по-голяма концентрация на такива ученици ще получават целеви средства за засилено изучаване на български 
език в ранните училищни години, както и за повече самостоятелна работа на учители и педагози с тях. 
Трябва само да се надяваме, че резултатът ще е по-добър от този на кампанията на връщане на децата в училище, за чиито 
фактически провал медиите писаха преди няколко дни. 
 
Economic.bg 
 
√ Горанов: В бюджет 2018 ще предложим 700 млн. лв. повече за заплати 
Ръст на възнагражденията се очаква в сектор образование, здравеопазване и сигурност 
В следващия бюджет, който правителството ще предложи, има заложени над 700 милиона лева повече разходи за 
персонал във всички сектори. Това заяви на пресконференция на ГЕРБ министърът на финансите Владислав Горанов. 
По думите му бюджет 2018 ще бъде с по-малък от планирания дефицит и в него ще бъдат заложени политиките, с които 
преди 6 месеца са претендирали за изпълнителната власт.  
Горанов очаква следващата година да бъде добра за българската икономика. Той добави, че добрата новина е свързана с 
това, че увеличението на учителските заплати е факт и вече дава резултат. По думите му ръст на заплатите в сектора ще 
има и през 2018 г. „Целта е с увеличението на заплатите на учителите най-добрите преподаватели, които могат да бъдат 
мотивирани от това повишение, да влязат в класните стаи”, обясни финансовият министър, цитиран от агенция „Фокус”.   
Според Горанов е планирано увеличение и на заплатите на полицаите, но все още се води дебат по въпроса. Ръст на 
възнагражденията се очаква и в сектор здравеопазване. "Дайте ни време да си свършим работата в правителството, не 
искам да съм говорител на министър Радев". Проектът на бюджета за 2018 г. ще бъде обсъден със социалните партньори 
преди да бъде внесен в парламента през втората половина на октомври. 
„Обещали сме на Северна България магистрала "Хемус" и до пролетта на 2018 г. тя ще бъде завършена като проект до 
разклона Плевен-Ловеч”, заяви още финансовият министър. По думите му работата на правителството безспорно дразни 
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опонентите, които трябва да намерят смислени аргументи, за да се противопоставят на „успешните политики”. Той 
отбеляза, че потреблението и доходите в реалния сектор растат и това се оценява от обществото. 
 
Капитал  
 
√ Паричното плащане в търговете за държавна земя може да нарасне 
Законопроект предлага 40% от цената да се плащат в пари, а останалите - с компенсаторни инструменти 
Търговете за продажба на държавна земеделска земя е възможно да се провеждат по нови правила, а отражение да има 
и върху пазара с компенсаторни инструменти. Депутати от ГЕРБ са внесли предложение за промяна в закона за 
собствеността на земеделските земи, която предвижда оттук нататък 40% от цената, постигната в търговете, да бъде 
заплащана с парични средства. Сегашните условия са, че 20% от цената се плаща в пари, а останалите 80% в компенсаторни 
инструменти - поименни компенсационни бонове, както и компенсаторни записи и жилищни компенсаторни записи. 
Новите идеи вече имат противници - от сдружението на притежателите на компенсаторни инструменти обявиха, че 
текстовете ще ограничат възможностите за реализирането на компенсаторките, и излязоха с други предложения. 
Какво се предлага 
Допреди няколко години земеделска земя, собственост на държавата, можеше да се продава само срещу поименни 
компенсационни бонове. Това обаче беше променено през 2014 г., когато ДПС предложи, а парламентът прие, тя да се 
купува още с компенсаторни записи и жилищни компенсаторни записи, а освен това 20% от сумата трябваше да се плаща 
с пари. Тогава мотивите бяха, че по този начин ще се увеличи кръгът от лицата, които ще могат да реализират книжата си, 
а същевременно държавата ще получи и приходи от сделките. До момента обаче земеделското министерство не е 
реализирало национален търг по тези правила. 
В момента в парламента има нов законопроект, който може да ги пренапише. Според текстове, внесени от депутата Запрян 
Янков от ГЕРБ и негови колеги, изискването за парично плащане в търга ще се увеличи от 20 на 40%. Така ако тази промяна 
стане факт, за всеки декар земя, която се купува на държавен търг, 60% от цената ще трябва да се плати с компенсаторни 
инструменти, а останалите - в пари. 
В мотивите към законопроекта Янков посочва, че ресурсът на компенсаторните инструменти е ограничен и кандидатите, 
които желаят да купят имоти от държавата, "са затруднени да платят цената с наличните им поименни компенсационни 
бонове, поради което се налага да търгуват на борсата с инвестиционни посредници", където стойността на тези книжа е 
"доста по-висока". Отделно от това според вносителите увеличението на паричната вноска ще доведе до повече приходи 
в държавния бюджет. Към момента по данни на икономическото министерство, които бяха предоставени в парламента по 
линия на парламентарния контрол и цитирани от investor.bg, са издадени компенсаторни записи за 2.63 млрд. лв., а 
поименните компенсаторни бонове са за 3.62 млрд. лв. Към края на септември неизползваните инструменти са били на 
стойност 427.7 млн.лв. 
Първите становища против 
В края на миналата седмица от сдружението на притежателите на компенсаторни инструменти съобщиха, че готвената 
промяна ще ограничи възможността книжата да бъдат реализирани от собствениците им, а освен това доплащането в пари 
ще се увеличи двойно, заради което ще е необходим и значителен финансов ресурс. От сдружението предлагат още 
държавата да учреди АДСИЦ със земи от държавния фонд (дружество със специална инвестиционна цел), в което 
притежателите на поименни компенсационни бонове да станат акционери. 
От организацията посочват още, че настоящото предложение на ГЕРБ е "твърде ограничаващо и в ущърб" на притежателите 
на компенсаторки предвид факта и че вече беше съобщено, че ще бъде спряна приватизацията на държавни дялове във 
фирми през борсата, което е другото основно предназначение на този вид инструменти. 
 
В. Сега 
 
√ Няколко програми са рискови при усвояването на европари 
Въпреки забавянията София изпреварва значително Букурещ по плащания 
В средата на програмния период част от европейските фондове за България не успяват да достигнат дори 10 процентно 
разплащане. Нещо повече - някои от тях, като "Добро управление" и "Околна среда", дори не могат да минат прага от 5% 
реално разплатени средства. Най-зле обаче е "Морско дело и рибарство", по която в предишния програмен период 
България вече изгуби пари. Платените пари по нея към момента са 0.23% от общия й бюджет от над 222 млн. лева. 
Все пак въпреки тази не особено оптимистична картина България изпреварва Румъния по бърз темп на усвояване. Данните 
на Европейската комисия (ЕК), оповестени наскоро, отчитат, че страната ни е договорила 40% от средствата за програмния 
период и е изплатила около 7.5% от тях. Справка в Информационната система за управление на средствата от ЕС (ИСУН) 
разкрива дори още по-положителна картина - договорените са над 44%, а реално платени са вече повече от 13% от 
европарите. Това означава, че в икономиката на страната под една или друга форма са влезли 2.3 млрд. лв. от 17.8 млрд. 
лв., колкото е общият бюджет на еврофинансирането за България до 2020 г. Но въпреки това има какво да се желае, ако 
България не иска да наваксва в последния възможен момент и да направи риска от загуба на средства още по-реален. 
На този фон Румъния, която традиционно ни води в различни икономически класации, е успяла да договори 13.5% и да 
изплати едва 1.1% от европарите, които й се полагат до 2020 г., отчита ЕК. Друга наша съседка също диша праха на 
България. Гърция е договорила 38.7% от полагащите й се европейски средства (общо 24.7 млрд. евро). Изплатени са само 
8.3%. Най-силната икономика в Европа - германската, явно също не бърза. Берлин разполага с общо 44.7 млрд. евро по 
европейските програми до 2020 г., но е договорил 42% и е получил около 8% от тях. 
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Въпреки че на фона на Гърция и Румъния България се представя по-добре с европарите, всъщност част от програмите куцат 
и има реален шанс да се стигне до загуба на средства. Един от най-сериозните рискове е пред програма "Околна среда", 
за която ресорният министър Нено Димов вече допусна възможна загуба. Загуби се очертават и по "Наука и образование", 
по която са платени само 7% от общия й бюджет от 1.3 млрд.лв., а според експерти няма да се разминем и без загуби по 
Програмата за развитие на селските райони, която не е включена в общата информационна система. И до ден днешен не 
е съвсем ясно какво точно се случва по нея, макар че не един и двама министри се заричаха тя да стане публична. Общият 
й бюджет е 2.9 млрд. лв., но колко от тях са разплатени, по кои мерки и до кои фирми са стигнали, не става съвсем ясно. 
ЗА ПРИМЕР 
Наред със слабото усвояване на част от програмите България успява бързо да договори и изплати известни суми по друга 
част от тях. Сред отличниците с най-много разплатени пари са програма "Храни" (30.7%), Фонд "Вътрешна сигурност" 
(24.82%) "Иновации и конкурентоспособност" (19.83%) и "Човешки ресурси" (19.42%), показва ИСУН. С 93.47% усвояемост 
се отчита и "Инициатива за малки и средни предприятия". Всъщност това е наследникът на инициативата Джереми и 
подобно на нея и тук става въпрос за кредити, без да е ясно колко фирми са се възползвали от тях. Затова и данните на 
ИСУН се изкривяват леко в положителна посока. 
 
Darik 
 
√ Еврокомисията започва мащабна данъчна реформа 
Европейската комисия обмисля мащабна данъчна реформа, която цели да прекрати ДДС-измамите в Европейския съюз. 
Брюксел е взел на прицел и някои от държавите членки, които предоставят специални данъчни облекчения на големи 
мултинационални кампании. Целта е всички дружества да плащат данъците си там, където реализират печалбите си. 
Заради недостатъците в системата на ДДС в Европа, всяка година недобросъвестни компании избягват плащането на 
данъци на стойност до 150 млрд. евро. Това са средства, които вместо да отидат в държавните бюджети, често се използват 
за финансиране на престъпни организации и тероризъм. 
Затова Еврокомисията предлага най-мащабната данъчна реформа за последните 25 години, свързана с премахване на 
данъчни облечения и избягване на плащането на ДДС. Комисарят по данъчните въпроси Пиер Московиси се надява новата 
система да влезе в сила още през 2020 г., съобщи БНТ.  
Пиер Московиси - комисар по икономическите и финансови въпроси, данъчното облагане и митническия съюз: "ДДС 
системата има нужда от дълбока реформа, тя трябва да е много по-сериозна от обновяване единствено на фасадата. 
Имаме нужда от решение, което е просто, стабилно и дългосрочно. Това, което предлагаме, е да приложим принципите 
на единния пазар и по отношение на ДДС, трябва да премахнем вътрешните граници за ДДС". 
Еврокомисията предлага създаването на единен портал за ДДС във всички членки на ЕС. Ще се премахнат схемите за 
облекчения и възстановяването на данъка при трансгранични сделки. Ако предложенията бъдат приети, в бъдеще 
облагането ще става в страната, където се намира крайният потребител на покупката или услугата. 
Брюксел огласи и мерки срещу предоставянето на специални държавни данъчни облекчения за мултинационални 
компании. Като пример комисарят по конкуренцията Маргрете Вестегер даде Амазон, който се е радвал на специално в 
Люксембург.  
Маргрете Вестегер - комисар по въпросите на конкуренцията: "Данъчните облекчения, предоставени от Люксембург са 
спестявали на Амазон данъци в продължение на повече от 8 години, между май 2006 и юни 2014 г. Амазон сега трябва да 
възстанови незаконни данъчни облекчения в размер на около 250 млн. евро".  
Целта на данъчните реформи е всички дружества да плащат данъците си там, където реализират печалбите си, а не в 
страни с облекчени данъчни режими. Еврокомисията даде Ирландия на съд именно заради предоставянето на специални 
предимства на друга голяма компания - Епъл. Заради битката й с мултинационалните компании и опитите им да избягват 
данъци в Европа, комисарят по конкуренцията си спечели прозвището "желязната Вестегер". 
 
Money.bg 
 
√ Корупцията в България е най-големият проблем пред фирмите 
Πoвceмecтнaтa ĸopyпция e нaй-гoлeмият пpoблeм пpeд ĸoмпaниитe, ĸoитo иcĸaт дa пpaвят бизнec в Бългapия, пoĸaзвa 
aĸтyaлнoтo изcлeдвaнe нa Cвeтoвния иĸoнoмичecĸи фopyм (Wоrld Есоnоmіс Fоrum). Toзи oтгoвop зaeмa пъpвo мяcтo в 
нeгaтивнaтa ĸлacaция c 17.8 пyнĸтa. Ha втopo мяcтo e мyднaтa и нeeфиĸacнa бюpoĸaция в дъpжaвнитe yчpeждeния c 12 
тoчĸи. 
Ha тpeтa пoзиция ĸoмпaниитe пocтaвят дaнъцитe, a нa чeтвъpтo - ниcĸoтo нa нивo нa paбoтнa eтиĸa. Фиpмитe ce oплaĸвaт 
oщe и oт нeдocтaтъчнo дoбъp дocтъп дo финaнcиpaнe. 
Πpoблeмът c нeдoбpe ĸвaлифициpaнaтa paбoтнa pъĸa ce нapeждa нa шecтo мяcтo. Beднaгa cлeд тoвa cлeдвa ĸpитиĸa ĸъм 
paбoтaтa нa Hapoднoтo cъбpaниe, ĸoeтo, cпopeд бизнeca, твъpдe чecтo пpoмeня няĸoи oт зaĸoнитe. Πoлитичecĸaтa 
нecтaбилнocт e cлeдвaщaтa тoчĸa в изcлeдвaнeтo. 
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В. Земя 
 
√ Р. Порожанов: България не бърза с позицията си за ОСП 
Темата за разпределението на бюджета за земеделие в ЕС е също толкова важна, колкото и за размера на 
средствата, коментира агроминистърът 
България не бърза с позицията си за Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз (ЕС). Това коментира 
министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов в предаването „Седмицата“ на Дарик радио. Той посочи, 
че същинският дебат по ОСП ще започне през ноември-декември и той няма да се решава от министрите на земеделието, 
а от министър-председателите и финансовите министри, които ще правят анализите. 
Агроминистърът заяви, че заради Brexit ще има намаление на нетните приходи. От друга страна трябва да се заложат 
средства за финансиране на политики за миграция и сигурност, които изискват ресурс. Това предполага няколко сценария, 
подчерта Румен Порожанов, включително се увеличат вноските на държавите членки или да се увеличи съфинансирането. 
Порожанов посочи, че по принцип България смята, че това постижение – ОСП, като най-мащабна и успешна в ЕС, трябва 
да бъде запазена и адекватно финансирана. Ако средствата за ОСП ще се намаляват, според него трябва да се направят 
изследвания как съответните намаления ще се отразят на конкурентоспособността на европейския земеделец. 
Земеделският министър е категоричен, че България няма да подкрепи идеята директните плащания за фермерите да се 
съфинансират като плащанията по Програмата за развитие на селските райони. България, както и държавите от Източна 
Европа, предлагат да има ограничения в националното финансиране, своеобразен „таван“, така че да се избегне 
създаването на неконкурентна среда в агросектора от държавите с повече финансови възможности. Друг наболял проблем 
е разпределянето на бюджета на ОСП. Румен Порожанов припомни, че в момента има диспропорция между новите и 
старите страни членки, като новите страни в ЕС настояват се изравнят и балансират плащанията за фермерите. Важна тема 
е и тази за финансовите инструменти, които да балансират рисковете. Рисковете са по-сериозни заради климатичните 
промени и болестите и по растенията, и по животните, които водят до унищожаване на цели сектори, посочи той. 
В заключение министър Порожанов коментира, че земеделието е изключително перспективен сектор. Високото ниво на 
земеделието както в Европа, така и в България трябва да бъде поддържано, защото пазарът в световен мащаб е огромен, 
нуждата от прехрана, на качествена храна, е изключително голяма. 
 
Profit.bg 
 
√ Китайските акции с 21-месечен връх, турската лира поевтинява 
Цените на акциите в Китай записаха ръст днес след едноседмичната почивка, след като разочароващите данни за сектора 
на услугите в страната не попречиха на оптимизма относно състоянието на световната икономика. 
В същото време политическата несигурност причини колебания при валутите на Турция и Великобритания. 
Ликвидността на пазарите днес не е особено висока заради празниците в Южна Корея и Япония и частичния празник в 
САЩ, където пазарът на акции ще бъде отворен, докато този на облигации няма да работи. 
Китайският индекс на сините чипове CSI300 нарасна с 1.9%, до най-високото си ниво от края на 2015 г., което се дължи 
отчасти на забавената реакция на облекчената политика по отношение на резервите на банките, обявени от централната 
банка преди седмица. 
В същото време индексът на сектора на услугите Caixin падна до 21-месечно дъно от 50.6 пункта през септември. 
Австралийският основен индекс успя да добави 0.7%, докато фючърсите на Nikkei се повишиха с 0.1% въпреки че кешовият 
пазар бе затворен. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нарасна с 0.1%, след като записа повишение от 1.7% миналата седмица. Мини 
фючърсите на S&P 500 бележат ръст от 0.15%. 
Лихвите по щатските държавни облигации първоначално поскъпнаха в петък като реакция на изнесените данни за ръст 
при заплащането, но впоследствие поевтиняха, след като възобновените опасения около Северна Корея насочиха 
инвеститорите към активите убежища. 
Годишният ръст на почасово заплащане се е ускорил до 2.9% през септември, стана ясно в петък. 
Повишението подсили вече е и без друго високите очаквания, че централната банка на САЩ ще вдигне лихвите през 
декември и че са вероятни и допълнителни пивишения и през 2018 г. 
В сряда се очаква протоколът от последната среща на Федералния резерв, в който може да има индикации за повишение 
на лихвитените нива до края на годината. Редица председатели на отделните подразделения на Фед също така се очаква 
да говорят тази седмица. 
На валутните пазари доларовият индекс поевтинява леко до 93.760 пункта. Доларът губи позиции и спрямо йената, 
отстъпвайки до 112.60 йени, след като в петък нарасна до 113.43. 
Еврото отчита леко повишение до 1.1741 спрямо долара, подпомогнато от стотиците хиляди, които протестираха в 
Барселона срещу намеренията на местното управление да обяви независимост от Испания. 
Каталонският лидер Карлес Пучдемон се очаква да направи изявление пред местния парламент във вторник, когато може 
едностранно да обяви независимост. 
По-рано днес доларът скочи с 4% спрямо турската лира - до най-високото си ниво от седем месеца, на фона на 
дипломатически спор между Анкара и Вашингтон. 
САЩ и Турция временно спряха неимиграционните визови услуги помежду си, след като служител в консулството на САЩ 
бе арестуван през миналата седмица. 



10 

 

 

Британският паунд поскъпна на фона на информацията, че британският премиер Тереза Мей може да уволни външния 
министър Борис Джонсън. 
Преди това валутата не бе повлияна от спекулациите, че самата Мей може да бъде свалена от власт преди важните 
преговори около брекзит. Първоначалният скок обаче не се запази и паундът впоследствие се стабилизира на ниво от 
около 1.3080 спрямо долара. 
Новозеландският долар поевтиня до четиримесечно дъно, след като окончателните резултати от парламентраните избори 
в страната не излъчиха ясен победител. 
На суровинните пазари златото поскъпна с 0.4%, до 1 280.61 долара за тройунция, отдалечавайки се от двумесечното дъно, 
докоснато в петък. 
Цените на петрола възвърнаха част от позициите си на фона на очакванията, че Саудитска Арабия ще продължи да 
ограничава производството и на фона на спада в броя на нефтените платформи в САЩ. 
Цената на петрола от сорта брент нарасна с 13 цента, до 55.75 долара за барел, докато щатският лек суров петрол поскъпна 
с 16 цента, до 49.45 долара за барел. 
 
Econ.bg 
 
√ Петролът с лек ръст в началото на седмицата 
Цените на петрола започват седмица с повишения след 2-процентовия си спад в петък на фона на очакванията, че 
Саудитска Арабия ще продължи да ограничава добива си, за да подкрепи цените. В същото време броят на кладенците, 
добиващи нов петрол в САЩ, спадат, предава Ройтерс. 
Петролните пристанища, производители и рафинерии в Луизиана, Мисисипи и Алабама, които затвориха съоръженията си 
преди урагана Нейнт, планират да започнат работа отново в понеделник, след като бурята се насочи към вътрешността на 
страната и далече от енергийната инфраструктура в Мексиканския залив. 
Фючърсите върху американския суров петрол WTI се търгуват с повишение от 13 цента, или 0,26%, до 49,42 долара за 
барел, а върху петрола сорт Брент – с 15 цента, или 0,27%, до 55,77 долара за барел към 9:45 ч. българско време. 
Петролът се срина с около 2% в петък, като WTI се върна обратно под 50 долара за барел, след като отново се появиха 
опасения за свръхпроизводство. 
И двата основни сорта приключиха със седмични понижения в петък – WTI с 4,6%, а Брентът с 2,1%. 
Според анализаторите обаче ангажиментът на Саудитска Арабия в подкрепа на пазара чрез ограничаване на добива няма 
да позволи на петрола допълнително да поевтинява в понеделник. 
„Оставаме сравнително уверени, че саудитците ще продължат да подкрепят пазара на петрол, особено до продажбата на 
Aramco”, казва Шейн Чанъл, консултант по акциите и дериватите в ASR Wealth Advisers. 
Държавният петролен гигант Saudi Aramco планира да продаде дял от 5% в рамките на първично публично предлагане 
следващата година. 
Броят на работещите кладенци в САЩ е спаднал с 2 до 748 броя миналата седмица, заяви консултантската компания Baker 
Hughes в петък, което също подкрепя цените 
 


